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SING ONG A "Getrein" 
DEELN 

OU 

E 
O F Stellenbosch more oor 'n week wei tyden Int rvar Ity op Nuweland ga n ing, al 

volgen 'n mosie wat op 'n onlangse SR-vergadering a ng neem is, bep al word d 
die bywoning van drie ing .. song wat a nstaand week pi a vind. Die Stud nt raad al 
Woensdagaand 'n finale besluit oor di Intervar ity-bykom tigh d ,w roor hy juri dik 
sie het, neem. 
Dlo Ik iys sal nie g organise I'd 

ann die pawiljo nvcrrtgtings, deel 
n em nie. Gro po huidig studonte 
gaan g]o b toog, terwyl oud-Tkeys 
in hul pl k sal sing'. 

lwt dat hy nie sal toelaat dat dl 
lkey-Sa te n deelnernende Ikeys 
optree nie, is dit onwaarskynllk 
dat vocl Ik vs gaan opdaag. Vol 
g ns g rugte gaan b tog rgroepo 
voor die ingango optro . 
Altu Joubert, voorsitt r v n dl 

Drompoppiekomitee, hqt nti sam - 
spr -king m t die drompopplos by 
die sa aanb ve 1 dat om "ill 
sident " to vcrmy - hull nle ty 
d ns Int rv rstty optree nt . By 
eli . tel' p 1'8 g an v n Die Matie 
was hul optr d nog in <it w g 
akaal. 

[~N'rOJiJSIASME.TOETS 

"KLEIN maar qetrein" is Iiierdie Bonsaiboompie wat Esther 
Smook van Huis Div bewonderend vashou. Die Bonsai-En} wat 
die Becky Lucas Bon,sai-versameling in die Universiteitehortus 
(voor Monica) huisves, is verlede Woensdag ingewy deur die 
Rekior, prof. Jannie de Villie"s. Die tuin is qetiurende die 

normole ure vir besoekers oop. 

Vobwtl!~ dj( SR-be.luit vind drle 
sing-songs Mnnndag-, Dlnsdag', en 
WO('l1sdngnnlld plaas om die Ia 
tieR HC entoeslasme t toot voor 
'n fin In pawiljoellbesHssing g(_ 
maak word. Daar i gcnwld dat 
die mo. ie op praktie, e oorweglngo, 
en nle op begiliselsl\lec nle, berus, 
1\.0mme1' is ultgespreok dat die 
MatieR belag'lik sal Iyk Indien (lie 
pawlljeendeelnamo swuk is. 

Di huldige Ikcys Sf' sttplok 
op die Spoorw gpawiljoen gaan 
nou d ur oud-Jkeys b man word. 
Liedji s word vir hulle afg 1'01, 
en hul dlrtg nte en planlste is 
reeds aangewys. 

Hocwel die E rsto Minist 1', 
mnr. B. J. Vorst r, in sy ho d - 
nlgheid s E rste Minister 

Die 

SAAK: Raad Verwelkom S 
Versoek om Bala 

DIE besluit van die SR dat SAAR ~,ern.stig vel's~ k" wo~d om. 'n ? balanseerde ~rogl am a~n 
te biod is verlede week deur die Vise-kanselierskomitee, dte uitvoerendo komitee van die 

Raad, verw~lkom. Die verklaring volg op 'n 0 ndersoek van di komit e na 'n toespraak wat 
prof. Jan Loubser van UK voor SAAK gelewer het. 

UIT DIE SR Die v .rklaring lui verdcr: "Dit 
L die goeie reg van studcntcv r 
enlglngs om sprakers te nooi om 
hulle to kom toesprcek 001' sake 
van aktuele belang, ong rag' die 
p rty- of groepsverband waarin 
die sprekcr staan, 

SR BEWOORD T RK MO IE T 
IKEY-"DUBBELST ANDAARD" E NOTULE: 

VF~RSI{EIE Interessanthede is in 
die notul .. van vunjaar so R- VOORRI~G 

"ergadoringlf' nvind toe Di Matie 
(Ut onlang!'! ter lillian geneem bot. "Dit is 'n vanselfspr It nde ver- 

Die SR-lid vir I ubllkasies, onderst lling dat apr kcrs nle hi r 
Andre Oorgons, het onlangs 'n di voorreg sal gebrulk om m t 
h10sie oor di moontllkheld v n 'n kw tsende stclllngs die univ lsi 
nnwe PI' stig g esteswetunskap- teit in di ' gedrang t bring ,nie." 
lil{(. tydskrif ing di n. Die publi- Prof, Lonbser e to( spraul 
kasic sal jaarliks in di cerate wnarln hy onder meer flif NO 
mester v rskyn, en sal onder die J{, 1'1 1U\IIg('Vltl het, )1f~t 'h:('rJ' re- 

b Slterming van die SR ultgog i I_ f( tot g(wol ehnd, 
word. Die Ikcys s look gen der 
word om dit 'n gosnmcntllko po- Sowcntig hou na aanl Iding 
ing van die twce unlvorsttctte te hiervan op Wo nsdag, 24 Mel, 

maaIc om 8 nm. 'n bespr king 001' "Die 
K rrk ult Pas?" in die ond rat 

VERGOF~DING saal van di Wllcocks-gebou. 
n Voorstel van Max Loubsor Protf. Sample Terrcblanche en 

<lut die SR-lede vergoedlng moet Willie Jonker sal us spr k rs op- 
ontvang, iR na di Stud ntehof true. Daar sal ook gele mtheld 
Vt'rwyS, wat die moontlikheid daar- wee. vir bespr king ult die vloor. 
\Tnn sa] ondorsoek, y somrnige I 

Heler univ .raiteltc ontvang die Prof, Louhser, vel'tet'nwoordl-/ 
. 'R~ll'd reeds vorgoeding. Gcen go 1',.. 'an nl die godHditmHti,,~ vor- I 
inaI£' b sluit is nog gen em nlc, (~Idglngli 01) die kampu t sow~1 us I 

( l1gesien d ar op die a nbev ling die "Jt'SUH People", is genom om I 
\Tan die Stud ntehof g wag word. teenwoordig' WN'8. MNR. GEOFF BUDLENDER 

(Minerva). Ils Schmidt (Mine 
va), en Mnrtrid» v n Wyl (Hut. 
Div). 

N 



2 DIe Matie, Vrydag, ] 9 Mei J {72 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1111111111llilllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HIERDIE tuiee [oto's 1.3 voorbeelde van die werke wat die 
kunsstudente by INFORM A 1 gaan uitstal, Hierdie 'uitstalling 
begin aanstaande Donderdag in die UniveTsiteit se kuns 
museum (die 01~ Luiherse Kerk ) in Dorpstraai, Albei die [oto's 
is van diesel/de neqaiie] gemaak deur ALBPJ NELJ een van die 
vierdejaarstudente toat onder mnr. Jochen. Berger s toesig 

uitstaZ. 

AANDAG AL E KOSHUI I • 
ONDERVIND U MO I IKHEID MET U 

DRUKWERK? 

Raadpleeg die Deskundlges 

10- A D UKK RS 
(EDMS.) BPK. 

Old Mlllw g, N'dab nl 
Po bu 2977, K 

*' ... 

Probeer ons vir. , . Flinke dien en G halte .. drukwerk 
te n di billik t pry e 

'Dns verteenwoordig r b soek Stellenbosch gereeld 
en sal tot u beskikking wees om u benodigdhede te 

bespreek 

Foto 
INFORMA 1: 

n Eksp riment 
INFORMA is die titel van 'n reeks van drie ultstalllngs aangebied deur die Departement 
Beeldende Kunste. Die eerste van hierdie ultstalllngs, INFORMA 1, neem 'n aanvang op Don .. 

derdag, 25 Mel in die Univer. iteit, Kunsmuseum en sal vir 'n tydp ,rk van twee weke duur, 

So kan daar byvoorbeeld van 'n 
skynbaar oninteressante en ge- 1I1l1111l111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH1111111111111 
wone swart-en-wit negatief 'n bale 
trcff ndc en drr matiese komposi 
sie geskep word dour die tocpas 
sing van sekcre tegnieke. Die 
resultant lewer dikwels 'n psige- 

Vanjaar is di rste keel' dat dellese en soms byna surrealistiese QPLETTENDES sal opmerk dat 
Ekspcrimentele en Tocgepastc effek. Op die uitstalllng sal beide die US-kunsmuseum verander 
F'otogr fie as 'n selfstnndige on- swart-en-wit en kleurfoto's te sien is. So is die ingang teruggeskuif 
derwerp aangebied word in die wees. Sowat 'n honderd, na waar die kerk s oorspronklike 
vi rd. jaar van 'n student wat leur was. Die restouriste onder 
bog nocmde kursus volg, Die ons behoort hiermee he ling _ 
w.rke w t ten toon gestel word, VERLANGE nome te woes. 
is die resultant van die ong veer INFORMA 1 word ten sterkste Die verandering is egter ook om 
twen maando wat hlerdi ond r- aanbeveel by die algcmcnc stu- praktiese r des gedoen, Nou is 
werp as sodanig bchandel word. dent, wat die puik fotografie utters daar lett rlik nog 'n muur vir uit- 
Die clntlike doel van hierdie interessant sal vind. Vir diegene stallinge bcskikbaar, 

uitst lling is om ann die amateur- wnt lank reeds 'n verlange koestcr Ander nuwigh de is die instal 
fotogr af, en ook die algemene om sekere fotograiiese effekte te lering van speslale ultra-violet 
publiek, te toon wat bereik kan bereik, maar tot nou toe weens filters en ontvogtlngsappar at om 
word d ur cksperimcntasie in die gebrek aan kcnnis daarvan weer- kunswerke to besk I'm. 
1I1I1I1I1I!miilillllllllllllllllllllllll,IIII,lIlIfllllllllllllldllllllllllllllllllllllllliliIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111111:111111111111,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111' 

INFORMA 1 is nie suiwer 'n 
kunaultstr lling ni , maar meren 
deels 'n toeligting van Eksperi 
mentcle en 'I'oegepastc Fotografie. 
Dit staan onder beheer van Jochen 
B rg 1', lektor in Grafiese Ont 
werp, Van sy cio work, sowel as 
die foto's van drio vierdejaarstu 
dcnte in Grafiese Ontwerp, AIM 
Nel, Dorian Reed en Colleen Lot 
ley, sal ten toon gestel word. 

ELI?STANDIG 

donkerkamer. Tegclykertyd word 
'n paar "tricks of the trade" be 
kend gemaak deur kort meegaande 
beskrywings by elk van die werke 
op die uitstalling om te verdui 
delik hoe elke effek verkry is. 

Fr d Nel se eerste in die 'fhollt: 

hou is, is die bywoning daarvan 
'n moet. 
INFORMA 1 bied aan u die idealc 

gcle nth id om hierdie leemte in 
U ondcrvinding en kennis t vul. 

ld.K. 

KUNSMUSEUM 
VERANDER 

DAGBOEK VAN ANNE FRANK 
IS STEEDS GELDIG 

DfT is "de neerslag van een zeer oude m nselijke ervarlng ... een ontroerende getuigenis 
van de oude wetenehap dat de liefde starker is dan de haat en de dood," (Dr. R. van 

Praag), 
OJ,, verwerklng van Annt Fl'anJ( 

Sf d gho.~k vir die verhoog deur 
Oood"ich en Hackett is al in me r 
ItS twilltig land OI)geVO(!r on deur 
meer II. twee miljoen mensr- g('_ 
slen, 

l n tau.lule naweek word hul 
drama, vertaal deur Fred Nel, in 
dle n. U. Thom-t eater a mgeblod, 
El{ het onlangs m t Fred gar n 

g scls oor sy cerste 1 egi stuk : oor 
sy beslult om AmI(.' Frank op to 
VOl')', 001' sy Sf) lcrs '11 001' verskll 
lenrle finder aspekre van hlerdl 
rumblcding. 

TURAU, TIE, 
Dit WEIS cint.lik op andrang van 

'n vrlcndln dat hy die drama 001' 
Anno F rank gC'] s hot, maar toe 
hy klaar was, w S dtt vir hom 
he 1 duidellk dnt dlt di stuk WIlS 
W nrnn hy gcsoek h it. By wou 
grnag wegkom van di klnssi ke 
dramas en hot g .dink dat die aan 
hi 'ding van 'n naturallstl s drnrru 
noodsaakltk war vir In eerste vol 
wuardigo regiestuk. 
Bult ndi n moes hy dl anbie- 

ding van Perianilro: n die b " kilt 
baarheld VII n spelers in godagte 
hou en nadat hy al hlerdie faktore 
in berekening gebring hot, het hy 
tinaal besluit. "Danrool' was ek 
nog nooit j Immel' nle," het hy 
b ly. 
Volgens Fl' d bev it die ton el 

VCl'W rking al di J asp kte van 'n 
goei vcrhoogstuk, hoewel dit nu 
dl m lodr mn tlcse n i . Soos te 
v 1'. tune is, is drs kere tyds 
nspekte vnn die dram wat ni 
001' • mst m met i d gboel nie, 
man verd r iR d l' f IUUe ge 'n 
versklll. ni . 
"W t lIio m ~n C v(,rg(' ,t w nllc~r 

hull 001' di dram praat. i dat, 
boew('1 Goodrich en Buclmtt VBr 
antwoordeUl waR vir ,lio v.,rwer~ 
Idng vir dit v ,rltoog, dlt ge Ided 
)1( t in meti('w( 1'1 ing mM Otto 
Ii ruul , Anne e v dr." 
Dio problet·m VJ\)1 m·n 4ve hou 

dlttg. hly U1 iver . I en ()Jt I Fretl 
c' nwnJn <lnt die n gboek van 
Ann Ii rank 001, vir 011 tyd en 
ous itu.. Ie 'It cJ, ( n']evall Ie 
Iwt. n y W(~Me Js lla d gbock 
die mnni f ta if, v n dJe ont t- 

'n TONEEL uit die verhoogaanbieding van Di Dagbock van 
Anne Frank, wat aanstaande nauieek in die H. B. Thom-teater 
sy speelvok: begin. Die spelers is Bettie Kemp (Anne Frank) en 

Deon Bosman (Peter van Daan) . 
tende g~voJge wat op ras e-voor 
oordcel kan voJg en van die ge 
vaar wat 'n wereld b drelg waarln 
monse jut as mfmse mi ken wort}. 

KATARt.:IS 
Maar sy waard 10 volgnns F r d 

ook in Icts anders: dl b old van 
die ontluiking van 'n jong m iislo, 
d ur die katnrsis van din oorJog, 
tot 'n Vl·OU. 'log: dlt hou ~ eds 'n 
wan skuwing in: dour dl oorlog 
het ona oos iemand dit e nke r 
ges het, "let vcrloor wat ons mis 
Idcm nooit we .r ndng sal h6 nl fl. 

Betti. Kemp, 'n twc dejaar 
dl'amastudent, vertolk die hootl'ol 
en Fred kan as l'cgisseur nie uit 
gepraat raak 001' hierdi mcisie 
nip. Die ander spelers is Pietel' 
Bredcnkamp, Benoni Dchaeek, 
Br{'nda du Tolt, mev. J. Jnnse 
van Rensburg, Deon Do man, J ,n 
nine Ie Roux, Lois Malan, Robin 
Malan en. .Tohann vnn He 1'd n. 
J)ic (](')iOr, Idtfurf.nd gcbou dour 

Emile Aucamp en y beb:w nt, 
spun lwlpc r , i all oluut r€'ali tie 

en luit 80 aan by Fred Sf} hel 
benaderlng tot (li tone) tuk, S6 
is d ar 'n werkende 8110ellatrine 
en Iopend r water angeJe,. 
Edrieh het weer 'n k 'I' sy mildo 

hand uitgest ek en angcbl d om 
'n besondere program vir die 
tone lgang I' to borg. Fred wou 
hom ni vc I da 1'001' uitlnat nie, 
rna r uit sy so cls lei k f dot 
hy b i in. y skik is m.t die 
inal }11'oduk. 

BFJJJA .. ~ TELI~NG 
'n Mens wtl nou 1'0 ds voorspel 

dat die b lungstelling vir die op 
voering van die Dagbock van 
Anne Frank, vera! onder die stu 
dente, groot g an wces. Bespreek 
dus sommer dadelik. 
lJn vir Ii ed: die Jdomple van 

on wnt jon vn.n dCHtycl t ken, 
hou hier(Uc~ nuwc "eorNte poging" 
met, ue-Iang telling dop. Ek wil 
omm.~r 11l1m.·ns bull, (en (}Ie 

tUld.'r) ~: Mooi 0 ! 
FANIE OLIVIER 
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MUSIEK 
VIR 

ALMAL 
DIE Sondagaand-uftvoerlngs by 

die Konscrvatorlum word aan- 
taande Sondagaand, 28 Mei her 
vat met 'n program wat bale 
interessant behoort te wees. UIla 
no Marchio, wat nou onlangs bale 
geesdriftig ontvang is met y uft 
voerlng aam met die Kaapso 
Simfonie-ol'kes van Rodrigo so 
Fantasie vir 'n Edelman, tree 
saam met Marisa Machlo op. 
Rulle lewer 'n program van mu 

sick vir ghltaar en sopraanstem. 
Vanaand is daar in die Konser 

vatoriumsaal 'n uitvoerlng deur 
die Roemeense duo Radu Aldtdescu 
en Alberto Guttman. Hulle speel 
onder meer werke van die drie B's. 

MUSIEKSTUDENTE 

DIe musiekstudente se open 
bare eksamenultvoerlngs vind 
binnekort plaas, 
Dinsdagaand, 23 Mel tre Em t 

Oonradle (orrel), Nerina D Iport 
( ang), Birgltta Polson (viool) en 
Maryke Llntveld (vlool) op, 
Woensdagaand is klavleraand met 
Dirkle Badenhorst, Karlen van 
der Merwe, Erna Delport en Johan 
de Klerl!. Alma) Is B.Mus. IV 
kancUdate. 

HERFSLIED 

Eersdaags sal ODS in die koue donkerte wees; 
Vaarwel, lewende helderheid van ODS te-kort somer ! 
Ek boor al klaar hoe val die borne met doodse skokke 
Weerklinkend op die plaveisel van die binnepleine. 

Die hele winter sal weer my wese binnedring: 
Toorn, baat, siddering, afsku, harde en gedwonge 

geswoeg, 
En, net soos die son in sy polere hel, 
Sal my bart niks meer wees nie, as net 'n yskoue 
rooi blok. 

Met siddering hoor ek elke boomstam wat val; 
Die skavot deur 'n mens gebou, besit ni so 'n dowwe 
weerklank nie. 

My siel is 500S 'n toring wat ingee 
Onder 'n onvermoeide, waar stormram. 

Dit is vir my, gewieg deur hierdie eentonige skok, 
Asof iemand gejaagd erens 'n doodskis toespyker ••• 
Vir wie? Gister was dit somer; nou heds! 
Hierdie geheimsinnige geluide klink so os 'n afskeid. 

CHANT D'AUTOMNE - Baudelaire. 
Vryvertaal deur H.H. v.d. M. 

P. Reynold. 

VAN ONS SPESIALE VERTEENWOOBDIGER 
OMDAT ek alweer my trein verpas het, het ek 'n uur later as 

beplan in die Kaap aangekom. Op die stasie het ek my kotfertjie. 
vir-die-nag haastlg in en van die bllkhokke toegesluit en begin 
drafstap na die Nlco Malan se kant toe. 

Ek was al 'n hele ent weg voordat ek be ef het dat my kosbar 
kaartjie - 'n verjaardaggeskenk, 800S die ballet pop toe ek agt g word 
het, en my balletboeke - nie in die bruin koevert in my hand was 
nte, maar In 'n blikhok op die Kaapse stasle, 

Benoud en halt-hullend (want toe ys ek darem al daelank dat 
lets sou gebeur wat my sou verhocd om haar to slen) het ek my 
teruggehaas. Was dit toe of was dit met die twe de bestorming van 
die operahuis, dat 'n ouerlge man lewers op 'n sypaadjie ultgebars het 
met: "Look at that spectacle!"? 

Maar ek W B betyds. Met die e rate slag van die ghong het ek 
soos 'n agterstevoor-aspocster die trappe opgehardloop. 
Die programme was verniet. Soos die sjampanje in dl voorportaal 

n~ die opvoerlng. En k het naby die mldd 1 in die derde ry van 
Voor 'n sitplek gehad, 

Ek het haar self g slen. Sy h ~t g sweet n gefladder en v rdwyn 
en weer gekom. Aan die b gin was ek verspot-bang dat sy sou knak 
en breek BOOS 'n asemlose wit pop • . . sy is ouer a vyftig [aar, het 
die koerante gcs6. Dame Margot Fonteyn, prima-ballerina. 
As die swakkcr m nllke dans rs op di verhoog verskyn, knyp ek 

my oe toe. Alles was soos 'n lang, heerllke droom ... die droomverlore 
dekor, Attilio Labis wat spring en land soos 'n kat, vier wane 800S 
mekaar se weerkaatslngs, Phyllis Spira met die oranje wiprokkle, 
tluite en viole onder die vcrhoog ..• ek was lam van kstase. 
En ek was bly dat daar niemand was wat ek k n wat na my kon 

kom nie met 'n "And what do you think of the p rformance, dear?" 

* * 
selfportret op 22 

die man bly met sy moee gesig 
in 'n donker kamertjie in 'n gebreekte gebou 
hy dra 'n grys hoed en 'n grys broek 
'n grys baadjie en in die winter soms sy lang grys jas 
smorens str p hy lang ente deur die dorp 
om vanmiddag 'n koppie warm op t drink 
teen skemer sit hy op die groen bank in die park 
op die groen bank nooit die rooie nie 
en kyk na die meisies se kuite 
n in die somer soms hoe die haartjies op hul dye blink 
hy onthou en hy verlang 
n hy word aldags ouer van die baie dink 

fanie olivier 
* * * 

Die fotogra f van v rlede wee se foto by F nie a verse 
het versoek dat ek sy dank bctuig nan NASA wat die ma n 
oppervlakte agter bcskikba r gestel hct. 
N (All berlgte op hlerdle bladey oor Margot Fonteyn en dl wit Nlo Ie g akryf d ur 
M· Oosthulzen. Ole M tI , SR-k ntoor, Stellenbo ch en van opakrlfte voor I n dour 

. H. Mlnnaer van dleeelfde adr.i.) 

Ons kan nog 0 'n paar and r gr ot nat 1 oak 11 m. 
Soos die van rian armer en N aI Du r y - w nn r 
van die 1970 n 1971 h llprys vi Nyw rh id ontw rp. 

Ike jaar ken S1 II hierdi waardev 11 ry to aan 
'n Suid-Afrikaanse ontw rp wat nigi t v 
houdelike rtikeI tot industriel rna jineri 

Dan dink party en on m n tp trol, 
UKA 
EKEN 

OP H L 

K&O 3 .. 3/ A 
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01) 'n moettelo e (10 doeltret 
ende mauler kep plakkate atmo 
sf. er ill 'II J oshul learner. Meer 
nog, tlit lcep die tip, atmoste r 
wat jy a p ,r oon daar wU he; 
ge\'olglilc wee pi('et f('itliJ elke 

Di gt Ieenth id is ni 'n r iini paar Iaar gclod r uni gehou het, I amermuur 'n de~ltjif' v n die in 
ni . Aangeslen Huts M rais In is hull volg ns Univ rsltcltsrcdls I won r e 1) r oonllkheld, Wee du 

~-----~-----, nic veroorloof om binne ti n j ar g('WUAr ku, m nne! 
we r In rcuruc te hou ni . 
Op ondcrdagaand, 25 M i lei' I 

ds, TobIe d K} rk, .rste prim - k. 
rins 11 tans v n die Mo d rge- Samewer Ing 
mecnte, di verrtgttngn in m t 'n 
toosprnak 001' di ontstaansjr r . 
van die koshuis, Daarna volg In 
huisvergad ring, wnarby alle oud 
Huls Mlll'lliscrs b i(' welkom is. 

Die hoogt 'pun! word bel' ik 
wannocr dl huldigu E rate Span 
teen In sp n van dio oud-huisl de 
t • st an kom, ie w dstryd vind 
om 6 nm, op octz nburg pla s. 
Toe di' two sp nnr vrocer van 
ja r kr gtt, g me t h t, h t die 
oud-hui led m t die louor w g 
g at p, Daar word b oog om 
hi rdi w datryd In j rlik. in 
• tiling t rna k. 

OE 

OU 
DF .. UR nne 0 IALE liJDA TEUR 

'n GF~WILD :J sosiale (amor use?) a nknoptn gspunt bly maar steeds die tr disionele koffi af 
spraak. Die probleem is dat s Ifs di m s onderlegdes in di kuns van langsaam koffie 

drink mett rtyd vind dat sy koppie 1 g Is, woorde plotscling skaars gerr ak het en, nou-ja, 
di atmosfc ,r laat in ieder gev 1 v 1 tc wens oor. Quo vadis? Waarheen nou m t die gewillige 
am tji ? Tog nie t rug koshuis to nic, daars immers nog 'n voll uur oor voordr t die afskeid 

v rrpligt nd raak, 

In I' serlg' party in volle gang 
en boonop sluit dl oen of and r 
v r Igtig ol m tar elk. nand die 
hck wat toeg ng verleen na die 
skaduryke omg wing van die hok 
ki veld . 
Stadig lui r nd v rby dl pl 

lik hoer seunskool (glmnaslum s 
u wll), i w nd lend jong 'ling 
mag dnlk la tlg r k, m ns weet 
nooit. 

dat jy ni(, [ou orngewing dophou 
nle. 

Slap links by L nz rue. Tyd 
rank nou min. Vel' g nocg gcry 
t en hierdi tyd. Hou sommer 
vlak 11 nks sy verkrampte kamer 
mant stiI. Genugtig! Wie sou dit 
nOll kon ... 

G ~R UENN t;OORD trandpad is d ar 'n ne 
dra . .lp d by dl padkaf van 
weleer. Mn .1' dit i nutteloos om 

tel te prob r - 1 uls Marais hou 
elk Vrydagaand In rugbyparty 
tussc n die bloekombome. Verlcde 
[aar om hulle oorwinnings te vier 
en vnn] ar is dlt trndisie. Maar die polisie h t nog die 

I' aste se. 'n Flitslig verh lder die 
situasl op 'n kritieke stadium. 
Di wolf s mood is gebr ek en 
hy skak I di motor aan. Die nand 
is Yerby. T rug. 

7001' lIui t n Bo cit sta n 'n 
plnat motors, Gotueb 1(' Roux, 
CluJ to M ttheo • . . en noem 
maar 01). nit I uler (1 t dit klap 
en hy wonder, terwyl hy mee 
dor 11, of (lit ni miskien die 
untwoord op die vraag "NO. I{of- 
i( ?" i nio. Parke erhokkic by 
"II e (1 meskoshul 800s swot 
hoi kle in di(l C rn Ie, 

T TVOL 
Redelll ' r in y geheue i 

<11(' g(lJ~~ntJlf'ic toe hy ewe taktvol 
11('1 hoogt ultg I rulr Ilf·t om n 

inspirasie 

HEIN PIERNEEF' van Eendrag se hy swot sommer stukke 
beter mot so .In paar ",posters') voor hom. Syne' redelik "mak" 
in vergelyking met die wat nie by die sensors verby kon kom 

nie. 

Ferran~ 
Superstar 

Brigitte en 
teen Mure 

DIE plakkaat ("poster)-aanslag op Matie-kamermure het die 
afgelop jare merkbaar versk rp. Plakkate word hoofsaak 

lik vanaf Engeland, Holland en • an Francisco (VSA) ingevoer. 
Hoewel invoerrcgte onlangs drasti s ingckort is, is daar nog 
maar min Suid-Af'rikaanse maatskappy wat plakkr te bemark. 

Dunr is vandag In groat in intc- (jy lug er n maal, en Id ur), 11 t 
ressanto vcrakeldenhcld van plak- di na IdiIH' blykbanr 'n m ('r bly 
kate, m t pryse Witt tussen Rl en W 11(1e ('flel 1 atJnoHf('ersk('IJper 
RlO wlssel (ongcmonte r). Naak- (wnt mooi is. bly mooi!). 
of hu.lfnaakfigurn is ongetwyfcld 
die gcwildste tema oorwegcnd PSIGEDELIES 
by die manstudontc, rna 1', h el 
vcrrassend, ook by di dames. Diero 
Die silho ct-, "wet 100) "-. of 
on-en-sa fier-voorkom, met 'n 
til I ie on I uldlgheld en romanse 
hie I' en danr, vind nogal in 1 g. 
Au(l('\1'H aM die grnppigt 1)111d ant 

RD1NI 
• HUIS MARAIS vie!' vanjaar sy kwarteeuse b staan. Die Huis 

het dit go d g dink om die gcbeurtcnis te herdenk met 'n 
sp sial rugbyw dstryd en 'n vI isbraai wat daarop volg. 

NNETTE MOEI .. ICH van Hecmstede e. y het ni )n oplossing 
vir d'p, probleem nie, maar i heeltemal tein de met die bank 

waarop y it. 

I t,yd er J)(" I Jwt In t die 
lwf jedr nkr y. Di plel i 001' 
vol. 

y 

DI NS 04N 
VE KOP", 

HO A 
U UKI 

YA AHA 
D 

Raak U VerLoof? 
Dl lux-Diamant v rskaf verloofring 

student pryse. 
PL i INSTItAAT 21 

aan student teen 

I. Eb 11 Goos n, 'n oud-huialid, het 
die Ou Goud- Wlsseltrofe . vir hi r~ 
die kragmeting goskenk, In In 
skrtpsln op die sklld lui: "Hll)](' 
wat oud is }lC'1 goud gcword ... " 
Die vorrJgtinge word afgesluit '. .. • • 

met 'n br alvl is op en v n di I DI$] tuieetjies 1,8 m hierdie pO- 
huldig huislcd plaas. AIle oUd-lsis'ie by ')1 [unksie van Huis 

I lui. M rals 1'8 word h rtlik uit- Diu. belt ap. Ken u llulle Laat 
g twol. I weet Di Matie gerus. 

'--------------------------------------------------------- 

EL. 1 



Reklame et- Ma 
OOT Tjol 

SAAK SE EWEKNIE 
• Di Tukldes h t 'n nuwe ver- 

eniglng, FORUl\-r, ge tig. Vol 
gen Di Perdeby het mev, Joye 
Wal'illg, di eerste preker voor 
I ORUM, in haar tocspraal{ oor 
dh "Generation Gap" gc (Iat 
FORUM 'n "objckticwe platform 
vir die b prcking van al tuele 
ttl e" mo t w es, 

OORLOG BY HARVARD 
• Die Universtteit van Harv rd 

h t'n vyfdaagse staking g hou. 
'n G bou is deur swart student 
b s t uit protes teen die universi- 
t it se indirekte steun aan die WILLEM LANDMAN 
Portuges "oorlogspoging" in An- 
ola, Harvard b sit aandele in 'n Dt~L OOG Am rlkaanso oli maatskappy wat 

o lie in Angola prospekteer. 

SOEKER VERBY, • Mnr. No I OttltS, die !keys 
so pla like voorsitter van 

NV ED, j ontnugtcr (leur die 
huidlg belang 100 held op d e 
kumpu ('II voel dat y radlk e 
menlng geen indmk m or rnn k 
nie, Volgens Varsity is by nou 'n 
It ndmeter in (lie J alaharl, 

A 

SE SASO 
MNR. TEMBA SONO, VOOl'Sit- 

ter vr n SASO, het laat 
blyk dat die organisasie nie 
belangst I in die beoogde 
Suid - Afz1kaanse studente 
raadskonferensie in Julie op 
Stellenbosch nie. 

In 'n onderhoud hot mnr, Sono 
nan Die Burg r gese: "Die tyd 
vir diaIoog t. verby, n tell n 
bo eh en sy Studentcraad rno t 
y hande van dlo wart kam 
puss afhou," 

INTERVAR ITY GEMENG 
• Die vcrskillc tussen UPE en 

Rhodes wat gelei het tot die 
afstel van verlede jaar se Inter 
varsity is nou ultgestryk. Die 
oorsaak van die onenigheid was 
die dcelname van sommige Chi 
nose stud .nte van Rhodes-kant. 

MAG LEN GTE BEPERK 
• Prof. J. W. R. van Rijn v n 

VOV ,dnt beperklnge OJ) 
ha rlengte en I leredrag nie per 
eonllkheld r gte anta nie. Vol 
Itml hom het 1 genoemde regte 
I('gs betrel Icing op ong konde 
fi lese lntegrltelt, goele na m, eer 
en waardigheld, 

BRIEF 
Volg ns die SU'Hday Times het 
SASO 'n brief a n sw rt stu 
denteradc gostuur waarin hulle 
gemaan is om niks te doen te 
he met blanke universiteite nl 

veral St 11 nbosch en Wits. 
In dicselfdc berig se Willem Land. 
m n, sekretarts van dIe Studen 
tor ad, dat samespreklngn m t 
SASO nodig is om die problema 
uit t stryk, Sum spr kinge sou 
noodsa klik woes voor so 'n kon 
f r nsi g r (il word. 

TUKKIE-SR VERBIED 
NUSAS 

• Na In poging van 'n unlversi- 
toltskoshuts by 'I'ukkics om 

'n aantal hoofbestuur. lede van 
NUSAS uit t nooi, h t hul Stu 
d nt raad 'n mosie aangen em dat 
d ar ni op die knmpus aan 
NUSAS 'n forum verI en sal word 
i . V' r lede van di Wits-stud n 

t raad h t die koshuis Maro la 
nou onlangs oor dl ASB to >g - 
spro k, Dio sprekers is gIo veral 
001' NUSAS uitg vra, 

GEAFFILlEER 
Aile wart unlv rsltelte (met dl . 
uit ondering van die Vnlver 1- 
telt van Durb n-We tvfIle) I by 
A 0 g altilicer. Lulden ge 

rugte het UWK )10U ook by 
SA. goo flllet'r. 

Studcnt ra del de wil op hlcrdle 
st idium geen komment r Iew l' 
oor SASO of mnr. SOllO s be 
w ring in die Cape Times dnt 
eli Univ rsiteit v n Wes-Kar p 
land 'n ultnodiging van Stell en 
bosch van die hand gewys h t 
nie, 

PRAAT STEEDS OOR TV 
Onlangs i 'n konroren Ie oor 
krillgtelcvi le by dle Univ r i 

!cit v n I{n. p tad gehou, Af,,«, 
vaardlgde van (lie univ rsitcite 
Van Natal, Wltwntersran(l, tellen- 
1J0 eh en Rhode was t nwoordlg. 
Oll(lf'r andere het prof. Jan 
Loub r a pr Ie r opgetree, SR se 
TRADISION LE GAPING 

• Loopbi n vir v rpleeg ters, 
maatskapllke workers en pro 

grnmmeerders mo t volgens Deui 
."Ielt Zeitu}L tot die status van 
univ rsltoltstudie v rho word. Die 
trndisionele Dultse universitelt, 
lll't sy groot gaping tussen teorie 
en prnktyk, s I volg ns die koo 
runt hom by die stud nt ontplof- s 
fin van di t gtig mo t aanpas. 

JOOLBLADTERUGTREK KING deur di Student 
rand van RAU het die Raukl B 
bynn tot flsieae g w ld aange- 
spoor. 
Net voor die hou van 'n mas 

savcrgndertng het 'n gorug die 
rondte gedo n dat die Stu dente 
rand Tjol, joolblnd v n RAU, 
rn n t rugtr k. By di v rga 
d rin h t di S dan ook 'n 

19 Mei 1972 

a 
DIE Stellenbosse interuniv rsitere stud nt rand konfer nsi 

het 80 pas sy finale b lag gekry. Op 17 en 8 Juli s 1 
studenterad . van oor die heJe land elk d ur vi r afg v ardigde ~ 
by die konferensi ve te nwoordig k n word. ndividuele uitnodi 
gings is reeds aan blanke en swart univ r it ite gestuur, Di 
ag nda sentreer om studentebelange. 

BUKS l1ERTZOG 

SR ONTEVREDE OOR ONTSLAG 

dakt 
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6 Die Matie, Vrydag, 19 M6i 1972 

Afleiding uit Beriggewing Die Studente 
Se ... IS BEHEP MET Vrydag, 19 Mei 1972 

DAT dit to vreesm, i I(tat self 
die BTK nou dio permlssiewe 
Inn brook dra, 

DA1.' almal asems ophou om to 
sl m of die Studentescntrum work 
Ilk in 1973 gaan mo.tcrialiseer. 

DAT veel m r Mu.ti<~ berchl at 
wee om vier lng- ong by to 
woon as die uitgerektc proses van 
vorige jure. 

DAT ons die oud-SACS op die pa 
wiljoen lange ons verwelkom, maar 
hulle nogtans in die sec gaan vee. 

DAT dio They-betogers bulle teen 
die Matle unn vastoop • • • 

DAT die nuwe Universitas St 1- 
Icnbosstensls-trute net die ding 
vir 'n Europ so to r is. 
D T (lie Jniver Itcit 0 ere tou- 
eerde I{unsmu eum In Dorpstraat 
hmdis 'n bcseek rcgverillg. 

DAT 'n nugtere ondersoek no. die 
v rbod op Plnkster-aktiwiteite 
v rwelkom sal word. 

DAT die Unlver tteitRl<oor 'n be- 
ondere pr sta 10 beh 0.1 bet om 
n mens Suid-Afrll<a ultgeneol te 
word no. d e Interna ion le ang 
f ,0 wat In 1978 in ortugal plans 
vlnd. 
DAT hulle net R18000 kort om 
daar to kom, 

DAT (lie Tulddcs nlo verlede Vry 
dag Ida geloop het nto, 

HOE lyk dit? 

SAAK, SR EN RAAD BEELD SAAK was sedert sy stigting op Stellenbosch die manifes 
taste van 'n dinamiese gees van selfondersoek onder die 

modern Afrikanerstudent wat hom In 'n snelveranderende 
wereld va'nuit sy eie kultuuragtergrond wil revalueer. 

Sonder teenkanting was SAAK se voortbestaan egter 
MICHIEL LE ROUX, Eendrag, skryf: 

DIE Studenteraa~ het (met 10 stemme teen 1) bevind dat 
SAAK geen rrusstappe begaan het en geen verantwoording 

verskuldig is oor die Manier waarop sy sake bedryf is nie. Dit 
is beslis onwaar dat "Studenteverenigings in die vervolg (sal) 
moet sorg dat 'n ,politiese balans' behou word in die uitnooi 
van sprekers na die kampus" (Die Matie, 5 Mei). 

nie. 
Die onlangse aanvaarding deur die Studenteraad van 'n 

moste waarin SAAK "ernstig versoek" word om 'n "geba 
lanseerde" program aan te bled, kan weer as 'n betreurens 
waardige terugslag vir SAAK se pogings tot 'n indringende 
meningswisseling op Stellenbosch beskou word. 

Hoewel die aantyginge in die versoekskrif waaruit hier 
die mosie spruit deur die SR verwerp is, kan die opstellers 
daarvan heel tevrede voel dat hul poging om met swakver 
bloemde partypolitieke motiewe SAAK in diskrediet te bring 
'n vermaning deur die SR teen hierdie vereniging ontlok het. 

Maar wat verwag die SR nou van SAAK? Wat on ge 
balanseerde program behels, word glad nte gemeld nle, Is 
die maatstaf die polltleke oortuiginge, die kerkverband of 
miskien die taalverband van die sprekers? En gestel dat dit 
politieke verbintenisse is waarna verwys word: sou ewe veel 
spreekbeurte vir elke party, of spreekbeurte volgens par 
lementsverteenwoordiging, of spreekbeurte volgens die 
Stellenbosse Volksraadstemming 'n "balans" daarstel? 

Ewe ontstellend as die SR-mosie is 'n onlangse besluit 
waarvolgens die Raad van die Universiteit - wat as oor 
koepelende liggaam met nougesetheid oor die beginsel van 
akademlese vryheid binne die universlteit behoort te waak 
- on demper plaas op die openhartige meningsuiting van 
sprekers indien dit die Universiteit "in die gedrang" sou 
bring. 

Indien die aangehaalde woorde slegs op aanvalle spe 
sifiek op hierdie universiteit betrekking het, kan dit onder 
steun word met die redenasie dat daar basiese beleefdheids 
norme bestaan waaraan sprekers behoort te voldoen. Die 
wye veld wat egter deur die woorde - soos dit in die 
besluit staan - geimpliseer word, plaas enige spreker wat 
On ongewone standpunt oor 'n kontensieuse saak wil lug, 
in 'n onhoudbare posisie. 

'n Mens kan aanvaar dat die uitnooi van sprekers deur 
SAAK en ander verenigings in die toekoms met groot ver 
sigtigheid sal geskied om soortgelyke uitsprake en verma 
nings te voorkom. Maar is dit wat 'n mens verwag aan 'n 
unlversiteit wat bekend Is vir sy bereidwilligheid tot dialoog 
en sy tradisle van onafhanklike denke? 

tiek. Dit is tog 'n studentebJad 
en rue bedoel vir publleke kon 
sumpsle nle, Bowenal moet ons 
standpunte nooit bepaal word deur 
die "openbare mening" van die pu 
bliel nie - (lit is Stellenboseh se 
tradi ie van onafbankllke denim 
nie waardig rue. 

Hierdie regstellings is nodig om 
dat in die vorige Matie verkeerde 
lik verslag gedocn is oor die SR 
se stand punt in die verband. 

Die opskrif "SR maan SAAK 
tot 'n beter baIans" gee die in 
druk dat SAAK minstens ge 
deeltelik skuldlg is aan die aan 
klagte wat teen hom ingebring 
is. WeI het die SR in 'n tweede 
mosie 'n aanbevelino gemaak 
dat SAAK 'n gebalanseerde jaar 
program moet aanbied, maar dis 
tog geen aan1naning nie. Met 
goed g kose opskrifte en selek 
tlewe aanhalings is die feite 
skeef gedraai, terwyl die waar 
held net genoem is. 

Selfs die sub-opskrif ("Het nie 
genoeg gedoen om ewewig to be 
hou") Is swak geldes - die sln 
snede het naelskraap 'n amende 
ment (waarvoor ek, terJoops, ge 
stem het) oorleef, maar dit word 
glad rue eens genoem nie. 

ANTWOORD 

(MNR. LE ROUX beklemtoon in 
sy brief dat Die Matie 'n eie stand 
punt moet inneem. Dit is reeds in 
die eerste hootartike; van die hui 
di.ge termun. deur Die Matie self 
gestel. 

Tog lyk dit of hy Die Matie se 
teg op '11, eie standpu,nt wil ontken 
deu» voor te skryf dat sogenaamde 
"st1tdente"-standpunte verkondig 
moet word. En dan word Die 
Burger noo bygehaaZ, hoeuiel hy 
juis meen dat Die Matie hom aan 
buite-invloede steurl 

Deur 'n gerieflike etikettering 
p'tobeer hy blykbaar om Die 
Matie by die studente-unie in 
onouns te bring. Dit is eater op 
vallend dat hy slegs be-weer dat 
die "publiek" kwan,8uis tevrede 
gestel word (waar kom hy daar 
aan Y) , maar n·ie die teenaee: 
nie - naamlik: dat die "stu 
dente" ontevrede is. 
As Die Matie in werklikheid 'n 

eie menino mag huldig, kom <lit 
in elk geval nie daarop aan of 
enigiomand tevrede of ontevrede 
daaroor vool nie. 

SWYG . nm Ne m K Ongelukkig gaan my besware 
teen die joernalistieke standaard 
van Die Matie nog verder. Die 
redakteur vind dit bv. nodig om 
kommentaar te lewer op 'n toe 
spraak wat deur prof. Jan Loub 
ser op die kampus gehou is - asof 
elkeen van die talle toesprake 
waarmee nie saamgestem word 
nle, beantwoord moet word. Oor 
'n belangrike studenteaangeleent 
held soos die laakbare gedrag van 
die opstellers van die versoekskrif 
oor SAAK word egter geswyg. 

Die wanvoorstelling en valse 
aantyging in die gesl rif, die 
ooglopende poglngs om die SR 
so besoel aan ander kampu se 
te verongeluk en (lie ongegronde 
){rltieh:: in die pers rcgverdig 
blykbaar nie 'n enkele redak 
sion Ie woord nie. 

En oor Intervarsity? Die SR se 
begrip vir die posisie van die nie 
blanke Ikeys, wat selfs Die Burqer 
deel, vind by die redakteur geen 
inslag nie. So ver gaan hy in sy 
teenltanting hierteen dat hy selfs 
die integriteit van die SR betwyfel 
- maar geen verduideUking of 
verskoning volg op 'n brief van 
Buks Hertzog wanrin dit aan hom 
uitgewys word nie. 

ING·SONG" 
Sing-Bongs sal voorlopig op 22, 

23 en 24. Mei tussen 6.30 en 7.15 nm. 
op Coetzcnburg plaasvlnd, Sang 
boekles kan teen 10e by Plkkie 
E lommaert gekoop word. ING· ONGS 

D IE besluit van die SR om eers na blyke van voldoende 
deelname aan sing-songs 'n finale beslissing oor die 

Maties se pawlljoendeelname tydens Intervarsity te neem, 
moet verwelkom word. 'n Halfgebakte ondersteuningspoging 
van die Matie-pawilJoen sal 'n groter verleentheid skep as 
glad geen ondersteuning nle. 

Maar wat sal die implikasies wees indien die sing-song 
bywoning swak is en Stellenbosch gevolglik nie sing nie? 

Di Ikeys sal dit nie moeilik vlnd om dit as protes teen 
die gesegregeerde aard van die byeenkoms, en as onder 
steuning van hul optrede, te vertolk nle, So sal die Maties 
pragtig In die hande van die Ikeys speel, wat dan daarin 
sou geslaag het om Intervarsity tot 'n gewone rugbykrag 
meting af te breek. 

Nil die pogings van UK om Stellenbosch in 'n politleke 
arena rond te boelie, kan die Maties nou deur hul slng-song 
bywoning hul eensgesindheid toon met die SR se skerp 
veroordeling van die Ikeys se Intervarsity-dubbelstandaarde, 

R-REGLEMENTE 
'n St 1 SR-reglemente is net 

voor die Aprll-vakan Ie uit die 
posrakld van die sekr tarts in 
die SR-kantoor verwyder, DIe b - 
trokko persoon word vrlendelik 
v rsoek om dlt so gou moontlik 
t ,rug to b sorg, a ngeslen dit die 
enlgste kopie Is waarin d! jongst 
wyslgmgs re ids a ngctoken Is. 
Nuwo stelle moet afgerol word. 

mONIE 

Die ironic van die brief is dat 
clit moes kon» ·van die voorsieller 
van die .ssersoeki'-moete - op wie 
diesel/de beuieruuje oor 'n ae 
mocidheui met die beelti na buUe 
natwurdlc ook op die oog af ge 
maak kan 'Word. 

Ook: wat SAAK betref, slaan 
m,nr. Le Rou» die bal mis. 

Dat SAAK weI deur die SR ver 
maan is, is '1~ logiese afleiding uit 
die moeiZik ver80enbare feU dat, 
hoewel dle SR aanvaar dat hy nie 
onreglementer opgctree het nie 
die verenigino nogtans "ernsti~ 
versoek" word om 'n oebalan 
seerde program aan te bied. 

"Vermaning" is - om die 
waarheid te s~ - 'n baie Zigte 
beskrywing van d'ie verskuilde 
dreigement wat onses insiens in 
die woorde "ernstig versoek" en 
die gees van die mosie soos dft 
swart op wit staan, vervat word. 

Oole logies is die a/leiding dat 
veren igi nus nott ,,sal moet sorff' 
dat httlle 'n balans handhaaf - 
tensy JudIe httlself ook Bulke "erns 
tige versoeke" op die 1tals wiZ haaZ. 
En die s!lb-kop'l Dit i9 'n ver 

wysit£O ')'Ut 'n kardinale deeZ van 
die mosie 800S dit deu,T die SR 
aanvaar is (0/ mnr, La Roux daar 
voor gestem het 01 nie). 

KA NAVAL '73 
• Aanaoeke om die pos van Kar 
navalvoorsittor vir 1973 word tot 
2 Junie 1972 ingewag, en Itan ge 
rig word aan: 'I.'heo Smit, Sanlam 
gebou 2015, Stellcnbosch. 

VSA·BEUR E 
Aansoelw om b ,urse van dt 

Int .l'uRtional Institute 0 Educa 
tion word tot 31 Jull 1972 ing - 
wag dcur die United States In 
formation Service, S ottsgebou, 
leinstr t 10, Kaapstad. Entge 

gogradu crde Suld-Afrikan r on 
d r 35 kan aanso.k doen. Die 
b Ul"SC Is vir m estersgrade of 
dolttoraJ studio in die VSA, en 
g Id van at S ptemb r 1973. 
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Wat is die goue draad wat deur 
bierdie inl{onsekwensies loop '1 
Dnar is net een moontmdleid: 'n 
bebeptheid met "die op nbare me 
ning", met "Stellenbosch Be be Id 
na bulte". 

Daarom moet dit so gestel 
word dat dft lyk asof SAAK, 
wat Progressiew sprelwrs nn 
di kampus genooi het, betug Is; 
daarom word dft nodig geag om 
oor prof. Jan Loubser tc skryf 
en nie oor studente nle; daarom 
moet die Stellenbossers wat die 
probleme van 'n Kleurl1ng op 
Ilteys besef se mott we in twyfel 
getrek word. 

Dit val nie to betwyfel nie dat 
Die Matie In die geh el ste ds die 
fltand rde handhaaf wat hom 
Sui(l- rlka 0 voo to Htudcnte 
I{oerant gemaak het. Om ter li 
d rtyd be org ~ wees oor Stenen 
bosch e beeJd i reg en gesond. 

Maar laat on nogtans eerUk en 
openharttg wee , al lcry on krl .. 

Dit Zyk alte veel of mnr. Le 
Roux se brio! en wilde aanklag 
van vcrdraaiing die gevolg is van 
lot uit "verlceerde" krinoe nadat 
hJJ die "ver80ek"-m08Ie voorgestel 
het. Of is dlt omdat Die Matie nie 
bloot die 8R en 8Y mosies napraat 
nief 

- Red.) 
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KOORDINEE 
Versoekskrif Bepleit 'n Vyfjaarplan 

'N VERSOEKSKRIF waarin gekoOrdineerde aksie tussen die verskillende universitere ont- 
wikkelingsorganisasies met betrekking tot die, tuislande bepleit word, word nou onder 

verskeie universiteite deur die OHK versprei. Daar word beoog dat verskillende universiteite ge 
samentlik ontwikkelingshulp-projekte in een tuisland sal kan aanpak - elkeen in 'n ander 
streek wat op 'n deurlopende basis van vyf jaar deur 'n bepaalde universiteit ontwikkel sal 
word. 
Die voorgestelde streeksbasis 

projek gaan onderUnge verstand 
houdtng en betrokkenheld In die 
gemeenskap bevorder en doeltrcf 
fender koordlnasle bewerk telllg, 
word beweer. 

MIKPUNT 
Volgcns die versoekskrif is 'n 

belangrike mikpunt om die ge 
meenskappe bewus te maak van 
'n eie inherente waardigheid en 
potenslaal wat sal meewerk in 
die proses tot die selfstandige op 
lossing van problema en die voor 
siening in ole behoeftes. 
In hierdie milieu van weder- 

188 se Man I 

MELVYN MINNAAR, kunsre 
dakteur van Die Matie, is pas 
aangestel as redakteur van die 
Stellenbosse Student. By is 
tans besig om sy MA-tesis te 
voltooi. Die res van die redak 
sie sal in oorleg met Melvyn 
deur die Publikasiekomitee, 
waarvan Andre Gorgens eoor- 

sitter is) aangesteZ word. 

sydse vertroue en begrip sal na 
vorsingsmoontlikhcde verhoog 
word. Op voorgestelde lnterunl 
versltere seminare (na vakansie 
periodes) sal 'n bree perspektief 
gcstel kan word van die bedry 
wig he de in die tuislande. 

Vir die bevordering van kon 
tak in die tuislande word basiese 
taallaboratortumkursusse aan 
alle univcrsiteite in die betrokke 
landstale beoog. Die hoop word 
ook gekoester dat finansiele hulp 
nie agterwee sal bly nadat 'n 
goed georganiseerde hulpaksic 
in die lewe gcroep is nie, 

KOMMISSIE 
'n Weerspleeltng van die aktiwi 

teit word op plaaslike vlak aan 
getref in die aanstelllng van 'n 
kommissie van ondersock no, die 
oprigting van 'n vaste gemeen 
skapson twlkkelingsorganisasie van 
die studente van Stellenboseh, in 
samewerking met die Gemeen 
skapsontwikkelingskomitee. 

I 
Die aanstelllng van die kom 

missie is tydens die SR-vergade 
ring op Donderdag, 13 April 1972 
goedgekeur en die kommissi 
salop 2 Junie sy verslag insake 
", . . die doeistellings, die same-' 
stelling, die werkterreine 
moontlike werkgebiede van 
'n nrganlsasie . . . " voorle. 

BEURSTOEKENNING 
Die moontUkheid van ;n beur - 

toekennlng aan -n verdlen tellke 
lcerling van die Iloorskool I .. Ucl - 
hoff vir v ,rdcr tudle ann die I 
Unlve iteit van Wes-Kaaplund,· 
word deur dio OHl{ ondersoelc, Dlt 
Mill tyd~m (lie volgende OHK-vcr 
gadering op 8 Junie weer be preek 
word. 
In Idasvallei word daar tans 

onder lei ding van Mike Cave ek 
stra skoolklasse aangebied. 'n Pas 
gestlgte tulnbouvereniging vir 
Cloetesville is onder GOVS-bestuur 
reeds besig om die aanplant van 
bome daar te ondersoek. 

AL reen dit 0011" die rommel moet opgeruim word. Sells al 
staom daar 'n yslike vu,ilgoedbWc, i.1l daar nog aUyd goeter 
wat in die slootjie beland. 
Walter rommelstrooier sou wonder hoc dit mod voo1 om in die 
reentJie qemors op te ruin: wat hY.gell in 80nskyn oor S'lJ 
skouer gepos het' 

"POT EN GEREG" vOOR JURI TE 
SE vERENIGING 

REGTER J. H. STEYN van die Kaapse afdeling van die Hooggeregshof en prof. L. . G Uif04 
van Kaapstad het onlangs oor die onderwerp ,,»we]mmiddel en Begspleglng" voor die 

Juridicae Vereniging opgetree. 
Prof. Gillis was van mening 

dat baie mense wat oor dwelm 
middels in botsing met die gereg 
kom, nie werklik rehabilitasie no 
dig het nle, Suld-Afrika so beperk 
to rehabilitasiefaslliteite kan die 
ernstiger gevalle nog geredelik 
hanteer. 
Om vreesaaniaende en sensa 

sionele stories oor dwelmmiddels 
die wereld in t stuur, het dikwels 
die tconoorgestelde ultwerking as 
wat bedoel word. Dit voeg die dl 
mensie van "avontuur" by die ek- 

SANGBUNDEL LY S} IPBREU~ 
A LLE pogings deur Uys Theron en sy sangbundelkomitee om finansiele hulp te vind vir di 

beoogde Matie-sangbundel, het tot dusver skipbreuk gely. Onderhandelinge is voorlopig 
gestaak, maar gaan straks later op hoer vlak verder gevoer word. U~ het sy voorstel vir 'n 
sangbundel in November 1971 by 'n SR-vergadering ingedien. 

By die volgende vergaderlng maat aan te bied. Tukkies b skik 
vroeg vaniaar is die saak in be- reeds oor so 'n s ngbundcI. 
ginsel goedgekeur, maar die SR -- -----------------~----=- __ .....:=== 
was nle bereld om sy volle finan 
sUHe steun ('n voorgestelde R(00) 
aan die onderneming toe te s6 nle. 

Pri m-kom itee 
Verdeel Nou 
DIE Unlversiteitsraad het sy 

goedkeuring geheg aan die 
vorming van 'n afsonderllke 
Prlmartl-komlt e en 'n Primarlae 
komi tee aangesien die probleme 
en die universiteits- en koshuis 
reels aansienllk verskil ten opslgte 
van m n- n damostudente, 
Hierdie komite s sal in die ver 

volg elkecn afsonderlfk deur mid 
del van 'n uitvoerende komitee - 
waar voorheen slegs deur die SR 
- direk met die Koshuiskomttee 
van die Universiteitsraad skakel 
Volgens Christoff Pnuw, prima 

rius van WUgenbo en voor itter 
van clie prlmarll .. 1 omitee, stol 
hierdle dlrekte verbfndlngRh:annal 
die studente ill staat om hul ge 
voel te tel en te motiveer met 
betrekking tot die ncerJegging en 
wys!glng van (lie reels wat in die 
Jaarboek ver,;kyn. 

RSOO 
'n B (lrag van sowat R800 word 

benodig ten elnde 2 000 ek emplare 
te n ;n gerlnge ko te beskikbaar 
to stel, Poglngs om die kapltn I 
by moat. l{appye te vlnd het e n 
vrugto afgewerl) nle. 'n Onbetreu 
bar afset i a ernstl e beswaar 
voorgehou, 
As vcrdere beswaar is aangevo r 

dat verskeie koshuise reeds hul 
eie koshula-sangbundels het en dat 
die ultgee van 'n Mat! -sangbun 
del onnodlge duplikasle sal mee 
bring. Ook die BTK en die Unl 
versiteitskoor het hul eie sang 
bundels. 

SAKFOR.MAAT 

Die doe! van die sangbund 1 is 
om vir die studcnte 'n groot vcr .. 
skeidcnheld van licdjies vir ver 
skillen de geleenthedc in sakfor .. 

sperlmcnterlng m t dweimmiddeis. 
Regter Steyn h t aangedui dat 

die cerate maatrcdls teen dwelm 
mid de Is reeds in 1.891 op di wet 
bock verskyn het. Die wet h t 
dlt hoofsaakllk oor gifstowwe 
gehad. 
Volgcns hom wa dle trawwe 

wat tot onJang voorgeskryf i , M 
Jig. 

dl verled. standpunt Ingene m 
t n gunst van swa rd r strawwe. 
Hicrna het di r gter Ingogaan op 
die aansi nIik swa rder strawwo 
wat in dle nuw w tgcwing voor 
g .sl{ryf word. 

RITJ)tJ 

R gt r Steyn het g s hy kr! i 
s or nle di 1" habUftasl.8 utrum 
waarvoor di wet voorslenlng 
maak ni , maar hy wit w 1 krttlek 
uitocfen to n die feit dat mini 

-----------, mum-tronkstraww . sender dt 
moontltkheld van bo tes by skul 
digb vindlng vorpllgt nd is lndf 11 
di vonnis nle cpgoskort word nt . 

aar is dikw Is g v lIe w 
tronkstraf vir veral j ugdlge nl 
'n gesldkte strnfmaatrcol is nl . 

SWAARDER 
Die Kaapse atdellng van die 

Hooggeregshof het dan al ook in 

JAN DRE ER - la.9tcrat"sio 
tee» die opstellers 1,an die 
K raak- in-S aak-1,crsookslcri/. 
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Duiwehok? 

DIE jongste toevoeging tot die Btellenbosse koshu~'Ie (bo ), tans 
in aanbou tu sen Ecndrag en Simonsberg. Onder sommige 
tudente hei die benaming nDie Duiuiehok" hom reeds inge 

burger. 

K mpl ks Kos 

VI 
o 

BEHEPTES EN 
INGELIGTES 

DAAR verskyn van tyd tot tyd berigte en gerugte oor Stellenbosch wat menige Matie, oud 
Matie en Transvaler in verontwaardiging na sy asem laat hyg. Die stories kan enigiets 

insluit, van: "US 40 persent Engclssprekend" en "SR ultra-verlig" tot "US oorbevolk" en 
"Matiespan bevat 20 persent pensionarisse". 

DIE jaarlikse toename in studentegetalle en di gevolglike beboefte aan meer en betel' fasili 
teite noodsaak die Universiteit om gedurig groot uitbreidings en uitgawes te beplan. Die 

gcboue wat tans opgerig word, soos die gebouekomplekse van die Fakulteit van Ingenieurswes , 
en van die Fakulteit van Genecskunde in Tiervlei, bcloop 'n kapitale uitgawe van R27 miljoen. 

Wat is dan die werklike stand 
van sake op die Akker? 
Die Matie het gemeen dat 

moontlik sclfs diegenc wat 'n "bc" 
heptheld met Stellenbo eh se beeld 
no. bulte" in s kere tudentepubll 
Ita les bespeur, die volgende statts 
tlek wat pas deur di Unlver itelt 
8~ Departemont van Ontwlkkeling 
vrygestcl Is, sowel as inJigting uit 
under opnames, ul wll verteer: 
Glo dit of te nie, Stellenbosch 

Is nog oorweg nd Afrik ansspre 
k md, Daar is tans 82,1 persent 
Afrikaanssprek mdes tccnoor 81,6 
verlede jaar. Die Engelssprekende 
groep maak 9,3 van die totaal uit, 

-I 

tlike Milioen ' 

VJr Ilerdl aroot uttbroiding 
010 t fond evlnd word. Ie ,r 
by on , brom ul wnt M tie I OJl 
navrang by die Depaetement van 
Ontwlkk Un , het Die Malle egi;er 
v ge,tel dat net 18 pe ent VOlt 
dle lopende ultgawe deur dl atu 
d nte be 1 word, te noor dl 
v to ub Idie van 80 persent wat 
dl R orinI' hydro. 

VIr k pltale ultgawes SOOB dl 
aanbou van fasilit itc en die 
aanl oop van apparaat moet die 
Unlv rsltelt gt r s ,If die tond 
se vlnd. Teen 1974 sal US onge 
veer R900000 P r jur vir die 
doel b modlg, Indian hi rut be 
drag nle byg bring kan word 
nle, sal 'n verdero verhoglng van 
kl sgeld moontuk genoodsaak 
word. 
Ma.ti ,8 n cud-Mattes wat di. 

Unlvnrslt it uit hi rdle verknorslng 
wll r d, kan dl volg nd stappe 

oorwccg: 'n skenklng tot 'n makst- king wat van boedelbelasting vry 
mum van moo of 2 persent van gestel word. Sulke skenklngs sal 
die belasbare Inkomste, wat vryge- volgens 'n pamflet van die Depar 
stel word van lnkomstebelasting, tement van Ontwikkeling "beson 
aan die Unlversiteit, of 'n bema- der hoog op prys gestel word." 

terwyl 5,3 beld Afrikaans en 
Engels as hulstaal het. Die orige 
studente het ander talc as moeder 
taal. 

PARTYE 
By die analise van 'n steekproef 

van die Departement Staatsleer 
en Open bare Administrasie was 
die stand van politleke partye in 
1971 as volg: Afrikaanssprekend- 
87 persent NP, 7 VP, 1 HNP, 1 
Progressief. Engelssprekend - 19 
persent NP, 41 VP, 9 Progressicf. 
Afr./Eng.sprekend - 53 pcrsent 
NP, 17 VP, 17 Progressief. 

Maar wat van oorbevolldng? 
Dit blyk dat die jaarllksc ver 
meerdering in die totale studen 
tetal nou geleidellk afneem, Die 
vemaamste rede is (lat daar 
sedert 1968 nog geen nuwe unl 
verstteltekoshulse opgcrig is nle, 
Die nuwe mansJtoshuls tussen 
Eendrag en SimoJlsberg s I 
egter blnne 'n jaar of twee 'n 
bykornstige getal van 317 stu 
dente kan hulsvos, 

TEKORTE 
Die studentetal is volgens die 

jongste syfers 8339, teenoor 8072 
studente in Junie 1971. 

SteL Vrae oor A/rikaner-NasionaLisme 

ROEPING NIE "GODGEGEWE" 
ANVII.;LE VAN W K, no man traat 18, Stellenbosch, skryf: 

AS volgeling van Je. us Ohrlstus I daar sekere gedeeltes In die ASVS-sakboekie vir 1972 wat 
my baie hinder. Vergull my duo asb, 'n paar opmerkinge en vrae in die verband. Ek wit 

die nltsprake b die akboekl a voorbeelde gebruik, maar ek wit graag sien dat my opmer 
klnge ook sal ultkrlng' na die totale gebled van Afrikaner .. Nasionalisme w ar uitsprake soort 
gelyk n. die waarna ek aJ verwys, voorkom. 

n 00 b • 
U kan enigc tyd van die dag of nag RIO van 
Nedbank se Kitskontantoutomaat by U llnivcrsi 
teitstak onttrck. Open 'n rckening vande g nog. 

[I]. K 

Ek vcsUg v ral my aandag op 
die sewende bladsy waar die op 
skrif lui: "Die Grondwet van di 
ASVS". In my soeke na dl bete 
kenls van dl begrip "Christellk 
Nasiona 11" hot ek ook die betrok 
ke bla<.Jsy as bron gebruik. Dlt is 
seker ook nte onlogies om van 'n 
v .reniging wat op Chrtstellk 
N lonale grondslag berus, ook 
Christ llk-Nasionale do lstellinge 
te verwag nle. 

Onder die horic ; oelstelllng" 
vind .k egt r 'n strewe om die 
Afriknner-kultuur te handhaaf 
en uit t bou. Die naaste wat dit 
aan 'n Christ Uk do Istelling 
korn is punt 5, wat onder me r 
di do I VOOI hou om "di . lowens 
uitkyk van die Afrtkanerstudent 
belt .nd te at 1 en uit tc bou". 
OJl<1~r oangfl':ha Ide dMIstellinge, 

Witt (lIe J nneem dI Icardbude is, 
h(,t OilS eintlU net met na ton Ie 
trew, te doen. 
Ek begin dan lees fian IIand- 

1umi, waarult dt volgende aan 
haling lwm: lIOns glo dat ons 
volk sy ontstaan as genadegawe 
v n God ontvang het, maar dat 
hy aIle n By VOOl tbeslnan kan r g 
verdig deu» sy Godgeg we roeping 
t v rvul". 

v ~ ~ ONDIG :lVANG ~LIE 
L es .k verd r, dan word da r 

L>etek nis ge e nan "aodge we 
1'0 ping". Ek haal weer ann: 
,,0 ardl l·.oeping bestaan danrfn 
dnt hy 'n elc kultuur en beskawing 
moet bou, dit halldhanf en voort 
durcnd moet ontwikkel." 

'n Godgcgewe roepln kall 
leg in dl, Bybel gevlml wor(1. 
n n .rells nde nl«, w nt dlt 

t «Ii enlg to bron van dIe 
Woo)",l v n Go(l. Wa.ar kOhl hie 
.no ro .plng dan notl anda.an '7 
III my Byb 1 vi d ok 'n roof_lng 
In Mark. tn : llS: "Gnan die helo 
w reId 111 en vor ondi die evan- 

elle nan dio ganse mensdom," 
COok Matt. 28 : 19.) 
Die Afl·n aner' is sekerlik daar 

UIJ g re ilt om roopingsoowu8 to 
Wf'C8, maar an moet J)y nle dit 
wnarto hy hom elf roep a ,.Go(l 
geg-owe" voorgee nle, Die rooping 
Watt God an ons stel dui jul 
daarop dat ons skatte meet by 
melmar maak "daar waar mot en 
roes nle kan verniel nle", Is dit 
waarna hier gemlk word? 

WAARVANDAAN'I 
'n Oodgegcwe roeplng kan ons 

net roep tot die uitbouing van die 
Koninkryk van God, soos ons dlt 
in die Bybel vind. Ek sou dus 
gra g wU weet waarvnndaan di' 
Afrikaner sy rocping kry, want ele 
kan dit nie in die Bybel vind rue. 
(BrIef vcrkort. - Red.) 

Van die 3000 aansoeke van 
eerstejaars vir 1972 kon net 1 000 
weens die tekort aan losies aan 
vaar word. En hoewel Kampusbe 
heer 2 500 skyfies toegeken het 
aan studente op Stellenbosch, be 
t ken dit natuurllk nie dat die 
tekort aan parkering net aan die 
getal motors toegeskryf kan word 
nle. Dit is maar net die aantal 
waarvan die kantoor weet ... 

OP Stellenboech. is daar auer 
hande "uiterste" - verskynsels 
- van oorbevolking in eerste 
jaargeledere (bo) tot )n vreem 
de tekort aan motorskyfies op 
die kampus. Van bene is daa . 

ook uitersies. 

l\'let 'n gro Iende b srede bevel 
king b gin (lie mall tudcnte v:ree. 
dat I wnt outlk« dametjle is, tUIlS 
onufhanklik In 'n vicrwielgevaarto 
ro 11 dry. NA deegUke navraag het 
Kampusb be ,r on verseker dat 
net 165 damestud nte in koshut e 
moblel I persent van die 
totaal. On gewone voesslane 
kan dus we r meed kep en by 
di ander 96 persent gann Imler. 
Lett r en Wysbegeerte is nog 

di popul~rste fakulteit, mnar ook 
Handel (df twccde gl'ootste), In 
gcnicursw se en Opvoedkunde het 
tocgenc m in grootte. 

Betreur 'n Voorskryf 
van Beleid 

Di verwccl' teen uniekheid is in 
di loop van die bcspreklng opge 
werp, maar die l'edc vir my teen 
kanting teen die mosie behoort 
dllidelik te blyk uit dia genotu- 
1 erde mot!verlng: 
"Omdat ek my nle kan vereen 

selwig met dio ingryping, hoe teo 
If'ticS cn hoc vang ook aI, deur 
df tudentel' ad in die gewone 
bedrywigh de van 'n vereni ing 
op hlerdle kampuB n1e, terwyI die 

}'ANUJ OLIVI ~ , Majuba, kryf: 

NA aanlciding Vf.tn die voorbladberig oor die Studenteraad se 
b sluit om SAAK te versoek om 'n beter balans te hand 

ha' f, wi! ck dit duidclik ste} dat ek nie teen die mosie gestem 
het omdat ek SAAK nie as "uniek" beskou nie (soos die berig 
wi! implisecr). 

Raad 'n mosie aanvnar het w arin 
dit duidelik blyk dAt di bestuur 
van hierdie vereniging nog on reg 
lementer nog ongrondwetlik opge 
tre het. 

TOEeIENING VAN EO 

"F.le b ,trt'ur flit dat (lio tuden 
roraru1 hom «1le (. toe(;Jen om '11 
bree M{!ologfese beJeld darting vir 
enige vorcniging voor tt~ nyf." 
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TEEDRINK op In lekker koue wintenwggend in die Pan kan 
baie aangenaam weesJ veral as daar net twee mense op die 
stoep sit. Hierdie restaurant beskik oor heelwat taiels binnc 
souiel as buitekant. Die voordee; van die binnekomtste tajels 
is die panoramiese g,esig op die muurversierinq«. Hierdie i,~ 
seker een van die oudste en bekendste kafees op Stellenbosch. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

r····················1 Die Pan 
DIE Panorama i bale gowJld vir 

IcoffiekJasRo - en geen won del' 
nle, want die h:oftio k08 net sc, 'n 
pot tee 120 en 'n gebraaide kaas 
toebroodjle 180, Dit is die hole 
week 001): Mnandae to Saterdae 
VUIl 8.30 vm. tot 11,00 11m., en 01) 
Sondag van 10.00 vm. tot 10.00 11m. 
Daar is ook speslalo middageter 
vir studente - sop, 'n warm bord 
1<08, nagereg en koftie (700). 
Hierdie eetplek word gekenmcrk 

dour sy vriendelike gees. Dit is 
'n familieonderneming. Giovanni 
kook al die kos self. Hy is die 
cnigste eienaar van 'n restaurant 
op Stellenbosch wat dit docn, 

Die Pan probeer die atmosfoer 
van 'n hawckafee naboots. 'n 
Visnct hang aan die dak en teen 
die mure hang artikels wat ver 
band met die sec hou. Giovanni 
bestuur die plek saam met sy 
vrou, Maureen. 

A I"A CART}J 

'n Moderne n la cart restau 
rant word deur Giovanni in die 
vooruitsig gestcl. Daar sal ook ak 
kommodasie vir studente wces. 
Sedert die Eikc die Stellenbosse 

toneel verlaat het, is die Pan die 
goedkoopste eetplck wat stud nte 
"specials" betref. Daar kry 'n 
mens nou die tradisionele ham 
burger, aartappelskyfies, iers en 
slaai. Die spesialiteit van die huis 
is Giovanni se gestopte fil t-bicf 
stuk met sous - glo iets bcsondC'rs 
teen Rl,90. 
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ENRICO 

Enrico ~S' 
AGTER die eik bome in Van 

Ryneveldstraat is daar 'n ge 
sellign cgte Itallaanso restaurant 
(Trattoria) weggesteek. Hier kan 
'n mens die heerlikstc capuccino 
vir slogs 10c bestel; tee, warm of 
koue melk en heerlike val'S bot 
terbroodjies is teen di selfde prys 
verkrygbaar. 

INTI EM 

Die plekkie maak 8.30 vm. oop 
en sluit 11.00 11m., maar as klante 
draai, kom sit en "chat" Enrico 
by hulle. Een van sy gellefkoosde 
stori s is dat hy nog 'n mtljoener 
gaan word. 

Arizona Spur 
STEl.JLIiJNBOSCH het uit .indellk 

'n braaihuis (stcakhouso) g - 
kry - di Arizona in Beycrsstraat. 
Koffie en to, is hier teen 10c v r 
krygbaar en in die winter is daar 
1 kker warm sjokolade met ka 
noel net r g vir 'n student una g 
en b 'tH'S 05c). 

APPEJLTER'f 

Die "Special" van die 
is hu l Rauch-appelt rt 
tuisgebak natuurlik) , w t van 9.30 
vm. tot 11.30 nm. we ksda g ect 
k n word. Satcrdae sluit di r s 
taurant om ecnuur (Sondagog 
g nd) , en Sondae om 10.30 nm. Ie 
speslale middagetcs is die Spur 
Burger (50c), Spaansa Burger 
(55c) 11 Kaasburg r (55c). Hicr 
die burg 1'S bestaan elkeen uit 'n 
kwartpond val'S gcmaaldr boos 
vlcis, "n broodrollntjin, tamatic-' 
slaar en R rtnpp lskyfics elk 
con met sy ei eksoti so SOliS. 
Die Spur se "double thick malts" 

(20c) is van di b ate in die I aap, 

Met natuurllke Hjarme sor die 
Jtalianer dat elke eter die be ttl 

lwdi('ning moontlilc 1 ry. Die (low 
we blou ~n roof liggies en die 
sagte l{Ontinentale musielc ",org 
vir 'n intieme en onblp nne atmoFl 
fecr. 

SPAGIIETTI 

Di gcruitc tafcldoeh:e op die 
tafcls cn op di patio dra ook by 
om die student 'n bietjie uithe rnR 
op ou SteUenbosch tc laat vocl. 

Di restaurant is bekend vir 
sy Italiaanse disse soos "La 
sagne" (60c), "Cannaloni" (60c), 
"Spagh tti Bolognaisc" (50c) ell 
"Pizza" (50c). Allcrhandc bi f 
slukgercgte word ook gebraai n 
Sondae bedien Enrico 'n "spe 
cial" CR1,10) wal gewoonlilc 'n 
Ttaliaanse vlcisdis as hoofb 
standd el hel. 

ROMANS}~ 
Enrico He voll naam is Enrico 

Mi1 ni, m ar hy so altyd oogknip 
p('nd: "Just call me Enrico". Hy 
h t onlangs 001< 'n nUWe dans-cet 
pIck in Krig straat 22 geopen. 
Hiervan se Enrico met 'n . t rk 
Italiaans aksent: "This is a place 
for roman (' - clean romance." 

Die bedicnlng IS puik: vri n 
delik en flink, Die orgnnisnsi 
is tipi s Amcriknans; 001 dk 
deltor lyl so os 'n "W at I'll 

Ranch". Di rest ur nt g e 'n 
uitCl'S modern indl'uk: amp r 
klinics skoon en g mnklik. 
Wat bai . aong' n am is, is d 

ait mede-Maties is wat eli' b 
di ning wnarnecm. Hul il1fonne10 
kl( redrag dra go d tot diC' atmos 
feer by. 

STUDENT}JPI~I~K 

Die "bcstc g haltl t en lallgst' 
rnoollUiIre prys ," is ook baie ge· 
sklk vii- studcntc. Di ' mllsi .k wis 
sel van stadig n, vinnig, m aJ' is 
altyd modorn. Die It! ndisi(' is 
m ('stu 1 jong m('nsp. 
Afgcsien vun ai gewild{'" Hr 

g r8," hd di Al'izon 001< <1i ( 
soos Gurna lltcll lea vir 'n bpSOll 
d('r(> g I cnth t<l. 

'n groot 

NRICO' 
TUIN-KOFFIEKROEG REST URANT 

KONTINENTALE SAAMNEEM.- VERSNAPERINGE 
Daagliks oop 8.30 vm. - 11.00 nm. 

TEL. 928 MAANDAE GESLUIT 

Rende uous 
DlIi.J Rendezvous r st urt nt roc m 

<1 amp dat sy dlens van di 
f'Ilnkst op tclk nbosch is. Dip 
mcdr - len ar v n die 1 I ndozvou , 
mill'. I iggs, hot on me ,ge'de I d t 
hy en sy vonnoot Idem l<1 op vln 
nigo di ns n netheid in hul r ~ 
t ttl' nt, wat saans tot 10.30 nm. 
oop is. 
Di cud zvous is VCl' I b ~k('nd 

vir sy w If 'Is (25c) ('11 CI puccino 
(12c) wat mnt val'S room bedi n 
word. By die dum s is sjokoladc 
ItO k (15c 1>(11' snytjl ) blykbr .ar 
'n gun tcllng. 

Onl(lat tli( h:af(~e' '11 bld.jio ver 
vu n die I lass i, I<ry hy gedu 
!'c'nel.' die dug nle ve I uftrel VUII 
dif' studente nle, OgtuuH is tlie' 
prYfii vnn I of it' (Be), teo (lOo per 
pot) ('11 "tOllst tl ehee o" (17c) van 
cli. InngRtc (1) 8ft Ilenboseh, 

MlDl)l G}j'f ~ 

Balr student is ook onbewus 
'an die volle mnr ltyd (60c) Wilt 
elke middag dna I' bedien word. Die 
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VASBYl1 

m altyd alult sop, 'n groct bor I 
kos (b0. til ndo nit vlcls, nart \p 
pels, rys on tw e groent soorto), 
nagcrog en koff'! in, sook 'n 
ont p nne atmosf r m t music] . 

r· .. ············ :::-l Wimp'y Bar! 
As Silf Ikllt'N~ Itt i (Ilc Whnl)Y n r 

'n I( emte in «lit gl'OCP ('etpJel - 
I« 01) Stulleubosch t vul, ) on 
clunlc", (lit~ fe'it d. t hulle uie' hu! 
vooraunger se Iu« koffit [ley an 
5(l gehandhu ,J 1let nlc, i8 dUM nOI{ 
huh Ntll(lent.f wnt hul el lurtJie 
«hlln' d urJwing (I of It 10 , t·( 10" 
( n K,'lmutitlt IUt stm'broO(ljio 180). 
Vuu Mnnlulug tot DOlUl('nhlg i 
hy (0)) van X.30 vm, tot 8.30 11m., 
(1) Vrytlug Oil Sutortlul' van 8.80 
vm. tot 10,00 nm., (On 01) • ond g 
vun IO.~O vm, fot 9.00 nm, 

NIJWFJ DIS. lC 
Daar is gccn wisscling in d 

spyalcuart PH gcen spesi le mid 
d gote vir stud ntc nie, Die b ' .. 
stuurder, Andre Steyn, het. goa': 
d t dURI' binnel ort tw nuwe 
cllsse op die spysk art Rang sbrmg 
. 1 word: die "Wimpy M xl an" 
I'll di "Bannna Wimpy" (95c 11{). 

IDIke Wimpy B r is ong luk 
kig g ibonde aan die verst rings 
rcgulasi s van die behe ,rfirm : 
S WIMPY. Die hlou mure en 
dlo root gcstopte sitplokko is 
Hi ~ 'n g( sl . gel kombinaal nie. 
A 111 di< kr dietkant: die hocHe 
ning h t in dlo jongste tyd b ie 
vcrbet r, 
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MNU. T. DOS REfS is t:: n van (lie ndcndeW ste »oed» 71' 1' 
slca//ets op S! llenbosch, Sy onderneming 110 t (i Stcllonbmwlt 
Vitnoinkcl. S008 die naam aaJ,tdni) word daar vis »crkoop, maar 
einllil. is die pI k bckcnd van'IVce ,~y Sap1)igc 7ang ,li7ap tJips. 
Daar is . eke!' nie In Mati, H'at HOg ni I nen 1'(W uw'r. D08 Rei...., 

,~, tjil)S [lepra, 11 t ni . 

TF.I . 373 

RENDEZVOUS R URANT 
N RAAIHUI 

n of 

S EGS 60c 
Die student is on vri l1d 

DOR ST "AAT 147 

ri 
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OP die vorige bladsy word daar uitvoerig oor die plaaslike restaurants uitgewei. Dis die ene 
statistiek - van die vergelykende pryse van koffie tot die kleure van die bekleedsels. 

Statistiek Is egter meer behulpsaam by die trek van grafieke as by die evaluering van res 
taurants. Ek gryp gevolglik na my pen en skryf 'n paar geheelindrukke neer. 
Betaal flier Vir ]are neus ult. Dan vra hulle of jy jou cet en almal lyk alte vernaam. 

dis geniet het en of jy nog iets wil Maar by die betaalslag voel (en 
M. <Die Iaaste vraag word dlkwels lyk!) almal soos lydende helde, 
'n paar keer herhaal.) As jy nie 
"ja" op albel vrae antwoord nie, Pluimvee-pannekoek Verras 
lyk hulle bitterllk ongelukkig en 
jy voel duldellk jou funksle is ver 
vul. 

By Lanzerae is Kaaps-Hollands 
die w gwoord. Die ene koper en 
eelhout en stinkhout. Balles en 

panne en strykysters met skoor 
steno. Behalwe die kos en die 
kroegbaas is omtrent alles oor 'n 
honderd jaar oud. Maar vir diC 
museum se pryse moot jy llg 
loop! 
Lnnz rae so kaas-etcs was egter 

nog altyd bale bllllk en heerllk. 

Hi irdle nuwe nelglng van hulle 
om die kos te wccg, is egter 'n 
leUke ding. 

Gewor. ery lrriteer 
Dl Arizona Worsmasjien Is oog 

Iopend to .,gesplts op makslmum 
inkomste in minimum tyd - die 
spocdkocklc v n die restaurants 
as 't ware. 
Met die Inkomslag hoor jy Of 

"underground" Of Joan B ez, bes 
moontuk dour so 'n regte traan 
drupper geeing. Nie lank nie of 
jy word gevra om by net so 'n 
etiens klelner tateltjie te gaan 
sit. (As jy all en is, word jy gou 
gou op een van dt k 0 gstoeltji s 
altg maak.) 
Pas klaar gd!et, smokkel hulle 

jou bord so stUweg onder jou 

1~lllfllllt 
Dan gaan staan jy in 'n lang ry 

om te bctaal. En reken: die kos 
was go cd en die diens onverbeter 
lilt. Tog is jy g 'irrit ierd. Want 
geen mens hou daarvan om In en 
uit gewors te word nle, veral nle 
as dit die restaurantbaas is wat 

die worsmasjlen ae slinger draal 
nie. Dis dan wanneer jy na tannic 
Cjeka so Eikekalee verlang. 

l.Jydende Heide Hier Volop 
Anders as die konnotasles wat 

die naam sugg reer, is Die Stat 
ook 'n eetplek, I100fsaakllk 11a 
tuurllk 'n betaalplek, Moct geen 
fout maak nle - alles is ult die 
hoogste rakke, Die orkessie speel 
n dft dans en dit drink en dlt 

In ;}[uwe G() ate, .. 

By die Rooi Lantern was ek nog 
slegs een keer. Bestel toe 'n pan 
n kook en reken toe, wel, dis seker 
so 'n soete met kaneel In. Heel 
nlksvermoedend sien. Toe sleep 
hulle 'n bord voor my in - 'n 
hoender toegedraai In 'n panne 
koek - en vra 'n bees se geld 
daarvoor. 
Gew,oond aan die kerkbasnar se 

5c-pryslyn, swets ek toe saggles 
en gaan lek my wonde buitekant. 
Maar, so vertel my vrlende my, 
dis eintlik 'n baie lekker plek. U 
kan gerus self gaan uitvind. 

Tokkel-teeplek SO-SO 
Die Rendezvous is die pIck waar 

die tokkeIs altyd hou. Nie dat dte 
plck so erg sedlg is nle - Jane 
A vrll dans daar teen die muur vir 
'n vale! Dis net dat die pIck so 
naby dle Skool gelee is. 
In die g heel genome steek die 

Rendezvous se kos maar sleg at 
teen sy konkurrente s'n, 

"Supermark" SOO$ Slag veld 

Die Wimpy Bar moet seker die 
raserlgste restaurant in die land 
woes, Dit klink vir my altyd of 
die bediendes mekaar met die 
borde en picrings gool. 
En dt dions is darem pateties! 

Ek h t al ure 1 nk daar agt r In 
die Wimpy so botaniese tuln gesit 
en wag. So honger soos 'n spook, 
maar bedlen word is min. DIe be 
dlendes stoot n t di trollies op en 
af en alm 1 ra s so hard dat jy 
kwalik jou tydskrit gele s kry. DlC 
plek het omtrent soveel atmosfecr 
800S 'n Supermark. 

Cupido Sal Hier Konkel 

EnrIco gaan uft n uit'vir atmo 
sfeer. Dis dIe ne k rae en 
N apoUt nSe lIedjies en fIulster 
fit ,mme en hoe prys .. Alles is van 
die fynst : Mantov "ni se strykers, 
die kos, dl bellgting. Net die 
pIck vir dIe slag s Cupido to - 
slaan. 

DIE ideale mondering vir die toeskouers by koshuisrugby. 

1 
WETENSKAPLIKE Analise van Romantiese Bedrywigbede 

(proefondervlndelik bewys deur professor SG). 
Na intensiewe navorsing stel ek die volgende bevindinge te boek: 
Eksperlment 1 
Doel: Om te bewys dat 'n nuwe kultus, die Don JuanJsme, sterk aan .. 

gehang word in die Eikestad. 
Apparaat: Manlike persoon, oormaat selfvertroue, gewillige aanhang 

sters. 
Meto(le: Plans proefkonyn Leon Roelfse onder 'n mikroskoop by 

sokkiejolle en koffiedansc. 
Re ultaat: Oor die hele tydsduur van die gesellighede Is slegs llgte 

flirtasies opgemerk. 
Gevolgtrelddng en Sedelese Koffiedanse en Sokklejolle behoort afge 

skaf te word. 
Menere Willem J ... andman en Conrad van Tonder is ook beskou as 

kultuslede as gevolg van hulle wandelendc oe wat net in die rigUng 
van mooi meisies skeel, 

EI{sp rlment 2 
0001: Om die nut van seepkissies tc ondersoek. 
Apparaat: Kort Connie Koeg~lenberg en MarietJie wleger, hul lang 

ouens, 'n Sunlight Seep-dosie en 'n koshuls se voorstoep. 
Metode: Verwyder die son, skulf die horlosie aan no. vyf minute voor. 

inkomtyd en bring die partye se lipgedeeltes bymekaar. Hou n01 _ 
keurig onder observasle en noteer die presiese tydsduur van die 
kus (nie die kls nle). 

Herhaal sonder die dosie. 
Resultant: Die manlike partye het permanente krom nekke ontwikkel 

nadat die proef 'n paar keel' sonder die klssle herhaal is. 
Gevolgtrel{king: Of 'n seepkissie of 'n k meelperd word in die situasie 

benodig. 
Sekere elenskappe kenmerkend van LuciD Leonhardt van Har 

monie en die verteenwoordigers van die manlike geslag met wie sy tot 
dusver in aanraking g kom het, vcrhoed dat hulle me r as 'n mengael 
vorm, maar met 'n spontane rcaksie is 'n verbinding geformuleer deur 
Maretba Moolman en Wynand Bloem van Huis Marais. 

Daar is ook bevind dat die twee faktore wat die verbindingsnel 
heid van clemente bclnvlood, sport en muslek is. Eersgenoemde is 
opgemerk by respondente Trompie van Rensburg van Wilg nhof en 
Lynetfu Schmidt van Heemstede; en laasgeno mde by Edie Jordaan 
en Johann Stemmet, Albel'tus Grobb laar en Maretba Louw, en Liesbet 
de VllJiers en die ou saam met wie sy by konscrte opdaag. 

Die onlangse Bosch-wye ontdekking van Mornoo Mo tert as 
F'inallste vir Sjampanjenooientjie het root opspraak verwek onder 
sekere hooggeplaaste regswetenskapllkes by die navorsingsinstituut 
Hombre, 

Verderc navorsing moet gedoen word om vas te stel of die kata 
lis tor Woensdag-Blomme nodig was om die v rbinding tussen lcter 
Ooetzee van Huls Marais n Antoinette van cd. n te versnel, en daar 
word nou getwyfcl of die Bybcl die r gto plek Is om 'n foto thou. 
Annellse M i nhell van Monica het problem met rool wange onder 
vlnd toe die prentjie van Julian van Majuba voor di dosent in dlo 
Idas uitgeval bet. 

Dit is ook van wnarde om op to let dat op St llenbosch motors 
vir vry sowel as l'y bedoel word - Estelle Maas van Huls Dlv vind 
wa rskynllk haar ou se motor meer gemaklik as wat dit vir butte 
ata nders lyk, maar die kuns van wet nskap Is natuurlik om verdfep 
tc raak In jou projck. (Dit Is nie definitief bewys wat hare Is nle.> 

Tydena eksperimente is Tommy von Moltke en Anita van Lydia 
op In drtepoot geplaas, en dit was vir die proetnemer duidelik dat 
die vlam van liefde hoer gebrand het sedert sy woonstel aangeskaf 
is. Daar Is ook van Lucia Potgieter (gcborc Ne!) v rneem dat sy beter 
swot vandat BY getroud Is. 

Die jongste besonderh de sal oor twee w ke aan belangstellendcs 
bok nd geatel word dour 'n belangrike llefdeswetenskapUke van die 
Cupido Instituut. 

Q.E.D. 
Alomtcenwoordlger, 

SG-Loerc1er. 



Die Mafie, 11 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IlIillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 

Huis Visser se treheimt 

GEE AME 
~ 

EN F __ 
DF.JUR ~ TEPHAN PItETORIU 

"UIS VISSER verbaas vanjaar almal met hul puik v rtonings in die S, uerliga, Op die oom 
blik is hulle nog die enigstc span wat daa rmee kan spog dat hulle onoorwonne is. 
Simonsberg, Wilgenhof, Helderberg, Dagbreek - so 11 t die grootste koshuia op St Ilen 

bosch te n die baba van almal, Sno ktown, v rloor. 
Soos rnis voor die son is Huis 

Visser besig om die spann w g 
VRYDAGMIDDAG vyjuur en Bnoektown is almal daar om hul to V(! op hul pad na die Sau r 
span aan te moedig. Dis lekker om grootmond te uiees as jy bckr 1'. 

nog nie verloor het nie. 

Buksie met Groot 
Hart Vertrek 

MET die vertrek van Francois de Villiers na Port Elizabeth 
verloor Matieland een van sy knapste skrumskakels in jarc. 
F'rancois, is vinnlg, rats, taai en bet nie 'n bang haar op sy kOl) 

nie, Om die een of ander r de sukkel by altyd aan die begin van die 
janr om op dreef te kom - soos vanjaar weor die geval 1ft. 
Maar hy sal regkom - onthou 

maar hoe goed hy verlede jaar 
teen die oinde van die selsoen 
gevaar het. 
Vanjaar was hy ongelukkig om 

met Dirk de Vos te moet meeding. 
De Vos het vanjaar vroeg al go 
toon dat hy reg is - en Francois 
moet tweede viool speel, 
Nadat Francois in 1966 aan die 

Grey-Kollege in Port Elizabeth 
gematrlkulcer het, het hy besluit 
om sy studio op Stellenbosch te 
kom voortsit. 

MF~RK 
Dit was ook nie lank nie of 

Francois hot sy mcrk gemaak. 
Vanaf 1967 het Francois vir di 
Maties so onder-20 span uitgcdraf. 
Later in die jaar is hy g kies vir 
di WP ond r~20. 
Oit was die beroemde WP onder- 

20 met Gert Muller, Hermie de 
Vos, Jackie Snyman, Johan Nel 
n Francois de Villiers in die 
agterlyn. 
Die volgende jaar w s dit weer 

so, hlcrdie keer toe Morrie du 
Plessis kaptoln was. 

FRANOOIS DE VILLIERB 
Met Francois so rugby op Stel 

len bosch het dit goed gcgaan. In 
1969 het hy begin senIor rugby 
speel en Poeni Holm s pI k ge 
vul. In 1970 h t hy vir Aubrey 
Luck en Des Christian opgevolg 
as die Westelik Provinsie se 
skrumskakel. 
Ili(,l'di( ~p('l('r sal g~mi word 

in die WP - wie ~Ull dan omm~r 
l'egstuun om di~ root spelp 
diL' Noorde by te dum? 
lj rancois sal sckerlik 'n aan 

wins vir die OP-rugby wees. lJy 
suI egter in Port Elizabeth mo t 

meeding met Springbok J oggie 
Viljoen en Stanley Terblanche. 
Tog sal dlt nie verbasend wees 
as ons hom later die seisoen vir 
die Oostelike Provinsic teen die 
Westclike Provinste sien uitdraf 
nie. 
Matieland wens vir Francois de 

Villiers net die beste vir sy ver 
dcre rugbyloopbaan too. 

11 JAAR 

Volg ns di kaptein van die 
span, Henry Protortus, 10 die krag 
in di fant st! so gees wat daar 
onder die spel 1'8 h rs en die 
felt dat toe die rugbyseisoen be 
gin h t, di sp lcrs atmal flks was. 
Huis Visser is op die ocmbllk 

st rk op pad om di icrste been 
van die Sauerliga t wen en te v r 
seker dat hull \ ann d ind v n 

die s lso n in die elndstryd sp cl. 
Aanataunde w ck apt 01 J \l a 

Visser die jn rllkse lid rby" t n 
Huts Marais in dlt s I nle vcr 
basend woos as Huls Visser vir 
di cerste 1 CCl' in jar daarln slang 
om die botsing te wen nie. 
Al Vi' ag wat nou nog oorbly is 

- hoo lank gaan di manne van 
Hui. Visser dit volhou? 

Pr sics elf jnar gelede het die 
Snoekc h11" die beker verower, 
Nlldat hulle verl('de janr .lcgs een 
wedstryd Icon wen en een gelykop 
kon speel, het Huis Vis er bestult 
dnt hlerdi, .innr Rugbyjonr moot 
wees, 
Dit is ook ni dat Huls Visser 

'n klomp nuwc spclers bygekry 
hot nie. Slogs twintig nuwe sp - 
lers het hulle by di rugbyklub 
aang sluit, wat die tot al op ne 
gentig to staan bring. Hierdie 
spclers is almal van Bergvillc. 

AFRIGTERS 
Die klub se twee nuwe afrigt rs, 

mnre. Blackie Wessels en Will m 
Brynard, het die klein pak voor 
spelers tot 'n hegte kombinasle 
g brei., Huis Visser het g en ult 
blink rs in hulle g led re nlc: 
hulle speel net lmal as 'n span 
saam. 

Van Riel Wen Weer 
nnun JOIIAN 1 .. F.~ ROll ,.. 

DIE cerste oorwinning van die Westclike Provtnsi se kano 
vaartseisoen staan agter die naam van n oelof en Enslin 

van Riet van die klub van die Universitcit v n Stellenbosch. 
Die w dvaart is op Sat 'rdag, 6 

M i tuss n Stanford en Hormnnus 
001' 'n afstand van dertlen kilo 
meter b slis. Die weer w s Ideaal 
en dip. k inm .rkondc brand rs wat 
die wedva rt by tye 'n mo illl 
eon maak was ni to besp eur nie. 

lilt (ell vir Roelof en Enslin nl . 
RuJIe kon slogs met 'n kragtlgc 
elndpogtng daartn along om 'n 
hnlwo I .ngt voor die kano v n 
Hermle Gre if in l~vll't Loo vall 
die Skierciland·klub te elndlg, Dle 
tw icde I ar was al ga 'n sekondo 
nn die Van Rlet-bro -rs by die 
eindpunt. Die w ntyd was 1 UUl' 
20 mill. 
Sun ley Uys in Jnc van dor M' '1'" 

w - ook M ties - was dord .. met 
'n tyd an 1 uu 36 min. Pit lyk 
nsof hu 11e groot di ngc vir hk relit 
anisonn beph n, 

OORWINNINH 

INTERVARSITY soos ons hom altyd geken het, is iets van die verlede - dit is nou 
Intervarsity tussen ons en die Ikeys. 

Politick het 'n groot rol ge 
spcel en daaroor wil ek ni 
uitwci nic. Genocg is reeds in 
die verband gese. Dit bly egter 
jammer dat Int rvarsity dood 
is. 
Maar dit is geen rode om in 

sak en as te sit en treur 001' 
wat verby is nie. Daar is g en 
verskoning waarom ons ni 
teen 'n ander univcrsiteit Inter 
varsity kan sp 01 nie. 

TUKKms 
Dj(· logicse nuwe oJ)pom'ntc 

h. ons unrtsvynndo in dit Noor 
de -' <U( TuJddNt. Dr. Dllnit~ 
Cl'a,von h(,t )'t'('(ls verletlo jaul' 
in Oi. Matie van 28 Mel geHe 
dat 11S clie trnclisionele botsing 
m('t die I1<cys W('enR poJitiek~ 
red('H sldpbr~uk lei, 'n Matte 
Tuldd(' IntCl'Varsity werldU< 
heid I{all word. 
Oit is prestes wat nou geb ur 

het. Ons gaan weI 'n vriend 
sknplike w dstryd teen di 
Ikeys spe 1, maar dit is go n 
ware Intervarsity uie. Ho 
gouer ons met die Tukki s be 
gin r ,el, hoc goue!' IUln ons 
weOl' Intervarsity in di w r 
sf n van die woord ho. 
Oi l<anse dat die Tukkics 

wens politleke redes sal wei l' 
is skl'aaJ - hull. Is darem nip. 
so vcrkramp nie. 
Oor di praktiesc probl me- 

soos atstand en tyd - mag 
daar problem ontstaan. Ma r 
daar is darem seker er ns aan 
die cinde van Mel 1973 'n lang 
naweek, Wa rom kan 'n be 
kcnde kunsmlamagnaat en 
vriend v n St 11 mbo s _ sport 
nie lugvcrvo r bosldkbnar st J 
nie ? - sy Ie vir di spelers en 
hy hun!' twco m luo-straI('rs 
vir di toesl{Oucl's. Die reEl sal 
weI hul w g p l' pad, spoor n 
duim vind. 
Aile grappies 01) 'n stold h • 

Tot c111sver het onr; nog net 
rt'(h~R ·ROt·k Wllll om on nio 
t. (n (lio TuJ Ide wil "I cl )1ll~. 
nnn.. iN g(,lloel{ rmle Wll rom 
OIlH wnl tt'f'll I\ullo In n HJ)('~I. 
JiJn dnurvlUl is dio voortb stUHl 
Vltn 'n trucllsionele Int('rvnndty 
clit b('langrH{Htc. 

RUGBYKLUB 
• DIE IREYS ~e fugbyl1ub 
het oo}{ nou V001' die politiel<e 
druk van hut Sft, g swig ,n sal 
ni nfi. v njaar n 'n g se.gr - 
g _ rd. Intuvarsity dec]n m 
Hie. EI< hoop hull ~ i Icon. c 
kw nt ('11 onttrel{ hulle ult di' 
gcs greg. rde kompetisics VI 11 
lie WI -Rugbyunic en die "t· 
segrcg rde 'J'('d Sec 1 .s-kom 
pctisie vir l1niv.rsiteit. 0 
geld him'die beginsnl v n hulle 
nf't jc(ms Stellenbosch? 

DIRI( DE VOS is hlcrttle we k s 
Mntic-sport81. ). 

Die tookeun ill" (J(tuu hool.'i((akli1\~ 
1 il' ,lfy uitm,uJlil.'Ull 11 tfml'ill{} as 
WP-slclum 1 «u 1 teem (tio BlVD, 
'maar ook I tii mcrl~wnllrdi!J(.' 
t rU{II' > I' uxit lIy tot di p -' 
{/ IHtW1c hot. 

A( n die: ,iJuic PlOt ucricdc , iNO In 
Iu,t riio kl itir:i Did aU} -.'l1.:} yj 
(HI 11 t Ity no st III nbo:wh t '/ Ig 
(If k I' bloot om ,~o,<jialc 1'uah" 
t ,p,(Jl. ~]n wat lwt {lCVeUl" 
IIy 18 oJ) elif ooml)lIk diu 1WIII" 
til I ('(HI (W1Ulpnwkllwkf''r op tilt) 
s}n UU! s/m ,~ Ipmfis i n (11 
Spdll(Jbo/~spfl."". 

het 
werl liIe , 1 tic'f begin rll I nu t 
but nuwo Intor-Icoshul Ilgu, nit 
i no al vorl» send om te slen 
hot wl'tl (U(' bell ngHtellill'" iH. 
En (Inn doen 'n III n 1400 ])1 111 
\' \JI tlt'r .J\f(·nv" wnt vnnjl ur 
W('( II lutclcmh'" l"Nle "nit~ 
bail iI s 1,," nl(" h :-Ioml., .. gomI. 
t. or 001' eli l11n~1I t'ln~ '.w- 

HI yn 01) bll d y 12. 

'Ol{Kl~R 
V t.RL i.DE I EF ... t 1wt ona 

in 'n berig 001' koshuissoldc 
gel In 001 dit' swnk bywon ng 
van soitk fwcdstrydc. E 'n van 
di l' 'dt's w t aangeg Is, is 
dat die Afrika n. apr k< ndo be 
voorooJ'(lt'(!ld t 'en sole}wl' is. 

I it 1 at my dink un w t 
wY1e Oub as Mr 1'1 en)e - "1' 
gcs hot toe nn hom g ,vra s 
w rom hy rugby bo sollt r 
v rId".: 



JOHAN DE VILLIERSJ lewendige skrumskakel van Huis Visser, kry die bal weg vana] 'n 
oaste skrum. in die botsing teen Dagbreek. 

12 Die Matie, Vrydag, 19 Mei 1972 

AN 

AN 

u 
SO 

OU? 
DEUR me SPORTREDAKTEUR 

HVIS 'VISSER is op die oomblik los voor op die Sauerltga 
puntelys, Vandag is dit hulle en PSO - en as PSO weer 

so 'n vertoning kan lewor soos teen Dagbreek, kan die Snoeke 
teenspoed kry. 
Maar dan sal PSO die gedugte 

Sno k- gttal moet vasvat en raad 
moet wtmt van die J .. igbloues se 
ttUI)-uml-und'cr"-tuldl"k. 

teen Wilgenhof gelykop speel, Ecn 
drag, hul teenstandcrs vandag, het 
aanvanklik g sukkcl, maar het 
almal verras deur Huls Marais die 
Joe! at to steele. 
01) potenslaat behoort DagbJ"(~f'k 

hlerdle wml8tryd te well, maar die 
vraag' bly of hull flit kan doen. 

• In Gietende Reen 

HELnERBERG 
Die Helderberg-Simonsberg bot 

sing behoort en van die hoogte 
punt van vanmtddag op te lewer. 
Di Rooies het in die afgelope ruk 
mooi reggekom, maar H -lderberg 
is 'n span wat vir Huis Marais 
geklop het, 
Om hler 'n vcorspell ng to wnag, 

is moeiIlk. 

Rugby M dies en Majuba spook dinge 
uit om die houtlepel, Medics hot 
darern al teen Huis Visser gelykop 
gespeel en b hoort die botsing te 
wen. Majuba, terloops, is sever di 
enlgste span teen wic moor as 'n 
honderd puntn aangeteken is, 
Woml dug hohoort dle stryd tu - 

on Hf~l<1orberg n PSO, asook die 
tu" n 8imonsl)f~rg en WUgollhof, 
int rc'ssant te wee • Ecudrllg III 
alles wit ulthaal teen Huls Visser 
en Daghreelc behoort vir Mcdies 
te kJop. Huls Marais sal 001, moel 
Uk teen Mnjuba kan v rloor. 

IIUIS VISSER 

EENDRAG 
DIE kenmerk van verlede Dinsdag s wedstryde was dat almal in gietende reen gespeel is, 

Twee van die wedstryde - Helderberg teen Eendrag en Wilgenhof teen Medics is gevolglik 
uitgesteJ. 

Dagbrc k hot 'n goele corwin 
nlng op hierdlc stadium bitter 
nodig. Die Blouspan het geed af 
gcsit teen Helderberg, maar kon 
daarna slogs vir Majuba klop en 

Met die tel' porse gaan was die Die fondament van bicrdie oor- 
uitsl evan hierdie twee botsings winning is gcle deur hul agttal 
nog nie bekend nie. wat deurentyd as 'n eenhcld saam 

gejag het en hulle skitterend by 
die uiterste nat en wtndcriga toe 

HUI>: VISSER hct hul onoorwon- stande aangepas bet. 
ne rel{ortl behou met 'n ver- Die Snocke se skrumskakel, 

dlensteltlce oorwinning van 8-4 oor Johan de Villiers, hot sy voor- 
Daghreek. spelers g.oed bygestaan en sy hoe 

"I skoppe en grondskopptes was die 
regto taktiek vir die betrokke 

I weer. 
Dagbreek hot eers n rustyd 

agtcrgekom dat 'n mens nie op 'n 
nat dag hardlooprugby kan speel 
nie. Hulle bet die grootst ged elte 
van hicrdi bclfte knacnd aange 
val en by geleentheid amper punte 
aanget ken. Senter Plet van 
School' het voral die oog gevang. 
In die laaste tien minute het die 

Snoekc die wurggreep afgeskud en 
alles probeer om nog punte te kry. 
Dagbrcek se verdediging het go 
hou, al was dit teen daardio tyd 
so donker dat 'n mens byna nie 
leon sien nt . 
Huls Visser bet tweo drier g( 

J(ry - een d ur ,Joh n de Vi1Iif'rs 
en dle under deur vk-uel allele 
van del' Merwo. 
Vir Dagbreel{ het vleuel Dame 

Booysen na 'n mooi Iopie guan 
druk, Al dlo punte is in die eersto 
hellte aangeteken, 

PUNTEL~ 

OWG V V T P 

DIE Sauerliga - puntelys bet 
verlede Dinsdag 86 daar 

uitgesien. Die Sentrale Klub 
bet bcsluit om Helderberg nie 
te penalis er of aan Huis 
Marais en Medi s die punte t 
gee nle. 

Veldlope: 

OSHU SE ElL 
MEKAAR OP Hu! Visser 6 5 1 0 

Simonsberg 6 4- 0 2 
Huts Marais 6 4 0 2 
H ilderborg' 5 3 0 2 
SO ~ ... .... 6 3 0 3 

Wilgenhof 5 2 1 2 
Dagbroek 6 2 1 3 
[1Jendrag 5 2 0 3 
M [uba ... 6 1 0 5 
Medics 5 0 1 .. 

61 32 11 
87 58 8 
67 38 8 
M 49 6 
67 75 6 
63 47 5 
86 64 {) 
64 58 4 
42 109 2 Di igcn wnt die afgclope klom- sk ef opgekyk h t na 'n lang 
27 67 1 I pic weke op 'n Wocnsdagmldd g streep drawwendo, blasende man- _._c ~_. n., was gf'tuies v nons jongste 

~--.-~.".---.-~--.~.. lnt .rko. hulssport - veldloop. 

DFmR PIERRE BAUMAN 
DIT moes vroeer of later gebeur: Stellenbosch se welslae op 

die veldloopbane van die WP bet nou ook deurgewerk tot 
ons koshuise. 

Van] ar is die erste keel' dat 
met. so j ts hi r begin is. Die do } 
van dlr veldloopkluh hiermee is 
eintlik tweeledig; om veldloop _ 
soos rugby - 'n koshuisllga te gee 
ell om d lncmers na Saterdac se I 

WP-lignveldlope to trek. I HUIS MARAIS 
GEWILDIIEID NA hul on1u.llgse tenJgslag teen 

EE'mlrag hot Huls Marn,is reg 
gent), en P 0 oortuignnd met 13 
pi nte f!MnOOr 0 geldoll. A gevolg 
van (lie gietondo r i;n kon hlerdle 
we,l tryd noolt werldlk op dreef 
Iwm nie, behalwo mts) Itm vir dje 
.'el· to tiNt minute van di ('er to 
Iwl'W. 

Hinrm behaal bull be rlwat suk 
SNl; di _ tnt irkoshutswedlop . neem 
toe in gewildheld (van 80 deel 
n rmcrs op die cerate Woensdag 
tot 110 op di vierde) en bulle h t 
ook al 'n pURr llUWC manne Sater- 
d bygclo'y. 

SOOS by lugby is 'n panr van 
die top-veldlopers uitgcsluit van 
die int.GrlwBhuisliga. Dit bring m .e 
d t dit1 kompetisiu he Jwat opcr 
iB 11 dt g csdrif hoog loop. Drie 
koshulsc neom ~lk Wo(nsdag t n 
mekufll' de I op pn van drie bane 
wat wissf'l vnn 6,1 tot 7,2 l<m. 
i ban. Is Of) ootz nburg ('n 

d ,) j di. I ng b rgpad), vnnnf 
Simonsb£:l'g v l'by Un cpalle met 
'n draui te .n die berg, 'U by B rg 
zicht., t 'w P p g Hibcrg uit. 
))t HI' is 'n VoJl, ka -belmr vir 

<It., A-lIgH, tl 001 'n hel{f'f vir die 
n-ligl. Dit~ ,mntNltnnd is tun,. 
soos volg: 

In him'die kort bestek is al Huis 
Marais se punte uangeteken. 'n 
Pa r minute na die aanvnng van 
die w£'dstryd gaan Izak Steyn 
(sent r) 001' die SO-docUyn vir 
sy span se eerste dric, Koos Valen 
tyn h~t die toe nog droe bal tUflsen 
di , pule c](>urgcjaag. Enlwle minute 
c1aarnll duilt vleucl Muller in die 
hoele 001' om dw telling 10-0 te 
maalt. 
Huis M l'ais se gtcl'lyn het die 

Geel '{'rui· bale opdraand geg e 
en die puntcverskil was grootlih:s 
Han hulle tc dankc. Toe PSO VOOl' 
hul pale oortrce was Koos Valen" 
tyn skop j n die leol om dt~ 
voorsprong nn dcrticn to vergroot. 
nit Iwt go1yk a80' Jluis Marais 

'n wegholo01'Winnlng ga.all boho 1. 
nmur It 0 het (lnal'nn vaHgeHkoJ) 
ho('w('l hullc~ plf nip IHmte kon 
un.ntf'lceu ule. 

A-liga B.1iga 
12 12 
11 10 
10 11 
9 ·1 
7 7 
7 5 
6 8 
5 
4 2 

"LOS hom, dis myne!" Oclde Bosman (links, met donker 8krum~ 
7Jet) het waarskynlik 'hierdie bal earder a8 mede .. Dagbrekers 

Koo~ Uys en Richard flew'tt (met wit krumpet) gekry. 

SIMONSn)JRG 

Op 'n modtlorige A-veld het 
Simollsborg dnarJil gt~8laa om 

J.L. 

Majuba 'n 10 sing VHn 26-·1 toe te 
(lien. 

Die wedstryd, wat gekenmerk is 
dour goeie voorspelerspcl, h t by 
tye puik rug-by opgelewer, Bcide 
pakke voorspelers het goed gehou 
in die eerste hclfte, maar in die 
tweede he lite was dit 'n ander 
stori . Simonsberg se voorspelers 
was Majuba heeltemal oor. 
Met pragtige dryfspel en drib 

bellope het Simonsberg vinnig 
punte aangeteken. 
Vir Simonsberg het KobuR Eige 

laar twee dl'iee gedruk, terwyl 
Pict BrNlf'U, On per Wait, Pierre 
0008(,(\ ('11 Phtllp van Slchoor elk 
eon drle gedrul het, Pulla Meyer 
Icon slf'gs een van hierdie driee 
vervyf. 

Majuba se enigste punto is aan 
getcken deur slot Piet Richter. 

S.P. 

J.G. 

r"""""""""""""""""""" ... "",,~ 
~ § 

~ V erde -C ~ 
§ § 

~ W edstryd ~ 
§ § 
§ § 
§ Vand g e wedstryde in ~ 
~ die Sauerllga is as volg: ~ 
~ Huis Marais teen Wilgenhof ~ 
~ Helderberg teen Simonsberg ~' 
~ Dagbreck teen Eendrag ~ 
~ Medics teen Majub ~ 
~ PSO teen Huis Visser ~ 
§ § 
~ Wocnsdag word die vol- ~ 
~ gende wed" tryde gespeel: ~ 
~ Buls MarRis teen Majuba ~ 
~ Medics teen Dagbreek § 
§ Helderb rg teen PSO ~ 
~ Simonsberg teen Wilgenhof ~ 
~ Eendrllg teen Huis Visser ~ 
s § 
~ Wetlstryde 'Vir 2 ,Junie is ~ ~. ~ ~ a, volg: ~ 
~ Huls Mtll'ais t .n Huis Visser ~ 
~ Medles teen PSO ~ 
~ Hddcl'b rg t en Majuba ~ 
~ Dagbre Ie teen Simonsbcrg ~ 
s bClldr g te.n Wilgenhof ~ 
§ ~ '/-/"""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

E,nile OOr.f;ee 
MATIELAND 8e hOO[18pringkmn .. 

piOCH, Emild Rmuwnw, is ueki s 
orn S{fltm met David Lct.1lu1ey en 
die Brwtoc-»aelloper JO.(Jep1/ 
Lescnvane ill Europa te grum 
foc,'. 

Die toei' S(I/ (((In die einde VaJl 
.Junia lJlaasvind. Mm'. Ivo1' Pot 
gictm', ;EJ'miM S6 a/tigter, h t 
(Je8~ tiat die tyd Emile goed pas 
en dat die focr nie tn vecl in 
brenk 011 R1/ .'Itudies behoott te 
·m·{f(l k n ie. 


